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17/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án 

 17 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 
rendkívüli , nyílt  ülésről 

 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Pozderka Gábor alpolgármester, 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
  Bukta András képviselő,  

Földi Pál képviselő 
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
   
 
Távol vannak:  Bartos Sándor alpolgármester 
      Fábry Béla képviselő 
      Szabó Mihály képviselő 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                    jogi tanácsadója. 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak:  
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönti a Képviselő-testület 2012. július 26-ai rendkívüli 
ülésén megjelenteket, amelyet megnyit. Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes.  
Ismerteti, hogy a kiküldött meghívó alapján a 343/2012 (VII.18.) KT határozatot javasolta 
újratárgyalásra, Fót Város Önkormányzata és a Fóti Horgász Egyesület között kötendő 
haszonbérleti és hasznosítási szerződésről. Ehhez a határozati javaslathoz egy kiegészítő 
pontot kíván felvenni. 
További hozzászólás nem történt, szavazást indítványoz a napirend elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a Somlyó tó víz utánpótlását szükséges 
lenne biztosítani, mert a korábbi határozat szerint a Horgász Egyesülettel 2012. december 31-
ig kötött szerződést az Önkormányzat, majd ki kell írni a pályázatot. Kérdés, hogy lesznek-e 
jelentkezők a pályázatra, és hogy a Horgász Egyesület átvállalja-e a költségeket. 
Mindenképpen jó lenne tudni, hogy van-e erre mód és a tó természetes tisztulását meg tudjuk-
e oldani. Ebben kéri a Képviselő-testület véleményét, és döntését.  Az elfogadott határozati 
javaslatban szereplő pályázat kiírása után is fontos lenne a tó természetes tisztulását 
megoldani. Kéri, hogy a képviselők tegyék meg javaslatukat, véleményüket. 
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Földi Pál képviselő: tehát akkor lenne egy természetes utánpótlása a tónak? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: igen, hogy van-e rá lehetőség, hogy ne kelljen szivattyúzni 
és lenne egy természetes lefolyása. 
 
Földi Pál képviselő: a tisztulással kapcsolatban véleménye szerint nem biztos, hogy meg fog 
valósulni, mivel nagyon kicsi a tó mélysége. Ráadásul az a rész csatornázatlan. Azon a részen 
a rétegvizek is beszivárognak a tóba. Két évvel ezelőtt a lápiszap kezelése jelentősen javította 
a víz minőségét. Ezt kellene megismételni. A tó öntisztulással nem fog tudni működni 
véleménye szerint. Eddig sem működött ezért kellett az iszapkezelés is, támogatja a határozati 
javaslatot, de véleménye szerint beavatkozás nélkül nem fog működni a tó öntisztulása. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy 2001-ben készült egy szakértői vélemény a 
tó és környezetének rehabilitációjával kapcsolatban, ott ezt már akkor leírták. Amennyiben 
kimondják, hogy nem lehet megoldani és nem lesz tápláló forrás, a tó tönkre fog menni.  
 
Földi Pál képviselő: Elmondja, hogy korábban a tó vizének apadásakor úgy vélték, hogy a tó 
vízzáró rétegét megsértették, amikor ki lett kotorva az iszap és ezért jobban szivárog a tó 
lefelé, mint ahogy kellene. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy erről több vélemény is van. Egyesek szerint 
bebetonozták a forrást, mások szerint megsértették a vízzáró réteget. Azt szeretné tudni, hogy 
egyáltalán van-e arra mód, hogy természetes módon forrás útján a víz utánpótlást biztosítani 
lehet-e. Mindenki azt szeretné, hogy a tó megmaradjon, és ne menjen tönkre.  
Ismerteti a határozati javaslatban szereplő kiegészítést, miszerint: 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Somlyó-tó 
természetes vízutánpótlásának fontosságát, valamint a tó ismételten biológiailag 
öntisztulóvá tétele érdekét szem előtt tartva, felkéri a Polgármestert, hogy az alábbi 
lépéseket tegye meg: 
1.1 A tó és környezetében fellelhető korábbi és jelenlegi természetes és mesterséges 

forrásokat, valamint természetes vízutánpótlás lehetőségét szakértővel vizsgáltassa 
meg.   

1.2 A szivattyú működését és annak költségeit vizsgáltassa meg. 
1.3 A tó természetes vízlefolyásának (zsilip, Márton-patak) lehetőségének 

biztosításához szükséges feltételeket vizsgáltassa meg. 
1.4 A tó vízminőségét vizsgáltassa meg. 
1.5 Vizsgáltassa meg a Somlyó-tó területének szennyvízelvezetési lehetőségét 

(szennyvízcsatorna, WC –lehetőség), a jogszabályellenes (meglévő) zárt 
szennyvíztároló megszüntetésével. 

2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. / pontban foglalt 
tevékenységek fedezetére 1,5 millió Ft költséget biztosít Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által megalkotott 3/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet „Tó és 
környéke hasznosítása” sora terhére. 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2./ pontban foglaltak végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Ez lenne a korábbi a 343/2012 (VII.18.) KT határozati javaslat II-es pontja. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napi 
rend szerint a horgász egyesülettel köttetendő szerződés megtárgyalásáról volt szó, erről most 
nem beszéltek.  
Kérdése, hogy miben változik így a horgászok szerződése, mennyiben érinti őket ez a 
kiegészítés, miben kell azt módosítani? Meg lett-e ez beszélve a Horgász Egyesülettel? 
Kifogásolja azt, hogy nem lett meghívva a Horgász Egyesület képviselője. Lett-e tájékoztatva 
ő ez ügyben? Egyoldalúan ezt a határozatot szerinte nem lehet ezt módosítani, mert nem 
biztos, hogy azt a Horgász Egyesület is elfogadja. A Horgász Egyesület elnöke megkereste őt 
telefonon azzal, hogy írt egy levelet a Polgármester asszonynak és nem kapott semmilyen 
választ. Tehát nem tudja, ez ügyben lettek-e tájékoztatva.  
Ez a határozati javaslat, ami az előbb elhangzott álláspontja szerint egy teljesen új határozati 
javaslat, és nincs köze a horgászok szerződéséhez.  
A horgászok megértették, hogy ha a tó ügyében mi változtatni kívánunk, ők azt semmilyen 
módon nem akadályozhatják és nem is fogják. Ameddig van rá lehetőség, addig szeretnének 
ott horgászni. 
A horgászok szerződése azért lett 2012. dec. 31-ig meghosszabbítva, mert nagyon nagyok a 
fenntartási költségek. A szivattyú áramköltsége 200.000 Ft havonta, évente durván 2,5 millió 
forint. A bizottsági üléseken jogosan merült fel az az igény, hogy ebből a költségből 
valamennyi részt vállaljanak át a horgászok, mert miattuk is pótoljuk a Fóti tó vizét.  
Akkor is pótolnánk a vizet, ha nem lenne benne hal, azért hogy a tó megmaradjon.   
A határozati javaslatban az 1.3.-as pont szerinte egy előrelépés ebben az ügyben: a tó 
természetes vízlefolyásának (zsilip, Márton-patak) lehetőségének biztosításához szükséges 
feltételeket vizsgáltassa meg.  
A Márton patak útját mindig szem előtt tartottuk. A vasútfejlesztés folyamán is azt kértük, 
hogy ennek az áteresz lehetősége legyen meg, a csapadékvíz elvezésének ez egy kardinális 
kérdése. A Shell kút mögötti területet most tisztítják. Véleménye szerint, ha feltörne egy új 
forrás valahol a tó környékén, akkor az lenne a legkevesebb gond, hogy a vizet el lehessen 
vezetni, a többi az csak teória. Ahhoz, hogy az Önkormányzat valakit megbízzon, komolyabb 
árajánlatot várna, és ennek a dolognak a horgászok szerződéséhez semmi köze nincs. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy az ülés elején ismertette, hogy ez a 
horgászokat annyiban érinti, hogy ki fizeti majd a költségeket. Nem biztos, hogy ezt 
hosszútávon be fogják vállalni. Nagyon kockázatos dolog lenne, hogy ne legyen ott a tónál 
valaki, aki felügyeli és gondozza azt. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a Horgász Egyesülettel való szerződéskötést fontosnak 
tartja és most is megszavazza, de ez a határozati javaslat nem arról szól véleménye szerint. 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: néhány kiegészítést, pontosítást kér a határozati 
javaslathoz. Egyet ért Pozderka Gábor alpolgármesterrel, miszerint az 1.1. pont szakértői 
vizsgálat felszínes megközelítést tartalmaz. A szakértői véleményhez részletes kiegészítést, 
árajánlatot kér.  
Elmondja, hogy a korábbi rehabilitációs véleményt ismeri, abban nem voltak pontos 
megállapítások, csak hipotézisek. Akkor még a Márton patakba vizet tudott bocsátani a tó. 
Azóta több változtatás is történt, kikotorták a tavat, megmélyítették, a nádas jelentős részét 
eltűntették. Ma a víztükör a háború előttinek a másfél-kétszerese. Tehát ez is már egy 
lényegesen nagyobb párolgást, vízvesztést jelent. Vannak olyan megállapítások, Koncz János 
képviselő úr úgy emlékszik, hogy amikor kikotorták ezt a tavat, teljesen leengedték belőle a 
vizet. A forrás, ami a tó fenekén van, az olyan mértékben termelte a vizet, hogy nem tudtak 
tőle dolgozni, emiatt gyorskötő betonnal a lyukat betömték, majd amikor végeztek a 
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munkával, azt a betont onnan eltávolították, de utána már nem jött annyi víz, mint korábban, 
tehát valami történt a forrással-ilyen emlékek is vannak.  
Maga a szakértői jelentés, ami 2002-ben készült több mindent állít. Állítja azt, hogy 
megsérülhetett a tó fenekén a vízzáró réteg, emiatt szivárgás van, állítja azt, hogy hidrológiai 
kapcsolat lehet a szivattyú és a víz vesztése között, tehát akár egy körforgás is lehet, ugyanazt 
a vizet szivattyúzzuk bele a tóba, ami a tóból elszivárog. Azt is feltételezi ez a szakértői 
jelentés, hogy ez a forrás nem úgy működik, mint korábban, tehát vannak ilyen hipotetikus 
megállapítások, de hogy ehhez képest szakértő egy mostani vizsgálattal hogyan tud előre 
lépni, és hogyan tud több információt nyújtani jó lenne előre látni.  
Amennyiben ugyanezeket a megállapításokat 1,5 millió forintért megteszi, amit eddig, akkor 
nem lépünk előre semmit.  Tehát egy árajánlatot jó lenne elfogadni a határozati javaslatban. 
Az 1.2. pontban nem érti, hogy a szivattyú működését és annak költségét vizsgáltassa meg a 
polgármester. Nem jól működik a szivattyú, vagy túl drágán működik? 
A határozati javaslat 1.5. pontjában: vizsgáltassa meg a Somlyó-tó területének 
szennyvízelvezetési lehetőségét (szennyvízcsatorna, WC –lehetőség), a jogszabályellenes 
(meglévő) zárt szennyvíztároló megszüntetésével, helyett megszűntetése esetére - legyen a 
szöveg. 
  
Földi Pál képviselő: az előbb elhangzott szennyvíztárolóhoz hozzászólva, az nem egy zárt 
rendszer, a szivárgás ott nagyobb probléma és inkább megszűntetésre kellene kerülnie. A 
talajterhelést nekünk is komolyan kell venni. Rendezvény esetén mobil WC-vel megoldható 
lenne az a probléma.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát a Gráf Mihály képviselő által javasolt módosítások 
szerint: a zárt szennyvíztároló megszüntetésével, helyett megszűntetése esetén a szennyvíz 
elvezetést kell biztosítani.  
A szivattyú működést és annak költségei-itt három szivattyú működik, érdemes lenne 
megnézni, hogy folyamatosan kell-e működnie a három szivattyúnak. 
 
Bukta András képviselő: elmondja, hogy a javaslatban szereplő öt pontra vonatkozóan, hogy 
amennyiben szakértő fogja ezeket a feladatokat elvégeztetni kétséges, hogy a határozati 
javaslatban szereplő 1,5 millió Ft-ból mindez megvalósítható. Koncepciót kell készíteni, a 
szivattyú az egy műszaki feladat, a vízlefolyás-Márton patak szintén külön tervezői feladat, a 
víz minőségének vizsgálatát megint mások fogják elvégezni. Elég sokféle tevékenység van itt 
a fedezet kevés lesz mindenre. 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: javasolja a határozati javaslat 2 pontját kiegészíti 
azzal, hogy a szakértő készítsen vázlattervet az elvégezendő feladatokról, amely ezután 
kerüljön vissza a Képviselő-testület soron következő ülésére. 
 
Grigalek László képviselő: a határozati javaslat 1.4. pontja nem világos, hogy a tó 
vízminőségét mire vizsgáltatjuk meg fürdésre, locsolásra? A javaslat 1.2. pontjában, ha három 
szivattyú van, akkor szivattyúk működése szerepeljen, mert több is van. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: további javaslat nem érkezett. Szavazást indítványoz a 
javaslat 1.5. pontjában a zárt szennyvíztároló megszüntetésével, helyett megszűntetése 
esetében szerepeljen. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
Szavazást indítványoz arra, hogy a határozati javaslat 2. pontja kiegészüljön azzal a 
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mondattal: A szakértő készítsen vázlattervet az elvégezendő feladatokról, amely ezután 
kerüljön vissza a Képviselő-testület soron következő ülésére, hogy azért az összegért mit 
vállal. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz arra, hogy a határozati javaslat módosítással egyben történő 
elfogadására, a kiegészítés II-es pontja lesz az eredeti határozati javaslatnak. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva II. pontként.  
 
Szavazást indítványoz, hogy Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a 343/2012. (VII.18.) 
KT. határozatot hatályban fenntartja. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

381/2012. (VII.26.) KT. HATÁROZAT  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35 §.(3) bekezdése alapján a 

343/2012.(VII.18.) sz. KT határozat ismételt megtárgyalása tárgyában 
(200/A.) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 343/2012. (VII.18.) 
KT.határozatot az alábbi II-es kiegészítéssel fogadja el:  

 
II. 
   

1. a Fóti Somlyó-tó természetes vízutánpótlásának fontosságát, valamint a tó ismételten 
biológiailag öntisztulóvá tétele érdekét szem előtt tartva, felkéri a Polgármestert, hogy az 
alábbi lépéseket tegye meg: 
1.1 A tó és környezetében fellelhető korábbi és jelenlegi természetes és mesterséges 
forrásokat, valamint természetes vízutánpótlás lehetőségét szakértővel vizsgáltassa meg.   
1.2 A szivattyúk működését és annak költségeit vizsgáltassa meg. 
1.3 A tó természetes vízlefolyásának (zsilip, Márton-patak) lehetőségének biztosításához 
szükséges feltételeket vizsgáltassa meg. 
1.4 A tó vízminőségét vizsgáltassa meg. 
1.5 Vizsgáltassa meg a Somlyó-tó területének szennyvízelvezetési lehetőségét 
(szennyvízcsatorna, WC –lehetőség), a jogszabályellenes (meglévő) zárt szennyvíztároló 
megszüntetése estén. 
 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. / pontban foglalt 
tevékenységek fedezetére 1,5 millió Ft költséget biztosít Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által megalkotott 3/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet „Tó és környéke 
hasznosítása” sora terhére. A szakértő készítsen vázlattervet az elvégzendő feladatokról, és az 
a kiegészítésekkel kerüljön vissza előterjesztés formájában a Képviselő-testület soron 
következő ülésére. 
 
3. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2./ pontban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1. / és 3./ pont: 2012. december 31. 
       2. pont: a Képviselő-testület soron következő ülése. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a rendkívüli 
nyílt ülést bezárja.  
 

 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester a Képviselő-testület 2012. július 
26-ai nyílt, rendkívüli ülését 17 óra 40 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. július 26-ai nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
17 óra 40 perckor.  
 

k.m.f. 
 

 
 

 
                Cselőtei Erzsébet           
                  polgármester  

 

  
 
 

  Chrobák Zoltánné dr.  
              jegyző 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 07.27. 
 


