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1/2016. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 14-én 
14 óra 00 perc kezdettel (a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő-terem) 

megtartott 
rendkívüli, nyílt  üléséről 

 
Jelen vannak:   Németh József alpolgármester, 

Biró Zoltán képviselő, 
 Gellai István képviselő,   
 Madaras Ádám képviselő, 
 Takács István képviselő, 
 dr. Vargha Nóra Mária képviselő, 

Dr. Finta Béla jegyző, 
 Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző. 

       
Igazoltan távol van: Bartos Sándor polgármester, 

    Koncz János képviselő, 
     Lévai Sándorné képviselő,  

    Merkwart Krisztián képviselő, 
    Nagy Krisztián képviselő. 

 
 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók.  
 
A jegyzőkönyvet Galgóczy Judit dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 6 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 

 
Németh József alpolgármester: köszönti a Képviselő-testület 2016. január 14-ei rendkívüli 
ülésén megjelenteket, amelyet megnyit. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes.  
Ismerteti javaslatát a napirendi pontokra vonatkozóan. Kéri, hogy a képviselők tegyék meg 
észrevételeiket a napirendekhez. Megállapítja, hogy hozzászólás, kérdés nincs, szavazásra 
bocsátja a napirendet elfogadásra. 
 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett- elfogadva. 
 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a 2016. január 14-i nyílt, rendkívüli ülésének 

napirendjét 6 igen szavazattal egyhangúan az alábbiak szerint elfogadta:  
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NYÍLT ülés: 

1./ Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli 
határozat hozataláról 
(28. sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester 
 
2./ Döntés a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság felszámolási eljárása 
tárgyában 
(21. sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 
1.napirend: Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása 

nélküli határozat hozataláról 
  (28. sz. anyag) 
  Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester 
 
Németh József alpolgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 
hogy tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Dr. Vargha Nóra képviselő: elmondja, hogyha ez a határozat közgyűlés tartása nélküli 
szavazásról szól, mely azt jelenti, hogy elküldik az aláhúzott, aláírt szavazólapot, ami a 2-es 
sz. melléklet, akkor ehhez nem kell meghatalmazni senkit. Tehát, ha most a Képviselő-testület 
itt dönt, akkor a Polgármester urat nem kell felhatalmazni a szavazásra, hanem a döntést 
egyszerűen elküldi, mint a város képviselője. 
 
Kurucz László műszaki ügyintéző: a határozati javaslat 5./ pontjának módosítását javasolja. 
Elmondja, hogy néhány perccel ezelőtt tudta meg, hogy az Önkormányzatnak nemcsak a 
DMRV-nél, hanem  máshol is vannak részvényei, melyre tekintettel javasolja, hogy az 5-ös 
határozati javaslat ne csak a DMRV-re vonatkozzon, hanem valamennyi esetre. 
 
Dr. Vargha Nóra képviselő: nem javasolja, hogy ebben a határozatban általánosan 
kiterjesztésre kerüljön a felhatalmazás, mert nem tudják pontosan, hogy kikről van szó. Ha ki 
lenne mutatva részletesen, hogy hol, milyen részvénye van az Önkormányzatnak, és mire 
adnák a felhatalmazást esetleg a Polgármester úrnak, vagy bárki másnak a szavazásra, az egy 
másik kérdés, de most itt ebben a határozatban nem javasol ennél többről dönteni. 
 
Dr. Finta Béla jegyző: elmondja, hogy egyetért dr. Vargha Nóra képviselővel. Javasolja, 
hogy hagyják így a szöveget, az 5./ pont alapján a Hivatal úgyis be fogja hozni az SZMSZ 
módosítását, akkor talán sikerül a Hivatalnak rájönnie, hogy milyen gazdasági társaságokban 
részvényes az Önkormányzat. Abban az előterjesztésben az erre vonatkozó javaslat szerepelni 
fog. 
 
Németh József alpolgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nincs. 
Szavazást indítványoz az előterjesztett határozati javaslat elfogadására. 
 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett – minősített 
többség hiányában nemleges határozat született.  
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1/2016. (I.14.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat 

hozataláról 
(28. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem ért egyet a DMRV Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 28/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező határozat-tervezetével. 
 
Dr. Vargha Nóra képviselő: ismételt szavazást indítványoz, javasolja, hogy az 
alpolgármester úr a határozati javaslat 1./-4./ pontját egyben, a határozati javaslat 5./ pontját 
pedig külön tegye fel szavazásra, mert valójában csupán az 5./ pont igényelne minősített 
többséget a hatáskör miatt. 
 
Németh József alpolgármester: az elhangzott javaslat alapján ismételt szavazást indítványoz 
a határozati javaslat 1-4. pontjának elfogadására. 
 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás mellett- elfogadva. 
 
 

2/2016. (I.14.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat 

hozataláról 
(28. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a DMRV Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 28/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező határozat-tervezetével. 
 
2./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa az 1. pont szerinti Közgyűlési határozat meghozatalát. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a DMRV Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 28/2016. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező határozat-tervezetével. 
 
4./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa az 3. pont szerinti Közgyűlési határozat meghozatalát. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-4./ pont azonnal 
 
 
Németh József alpolgármester: az elhangzott javaslat alapján ismételt szavazást indítványoz 
a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására. 
 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett - nincs 
elfogadva. 
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3/2016. (I.14.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat 
hozataláról 

(28. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kéri fel a Jegyzőn keresztül 
a hivatalt, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.17.), a 
Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Önkormányzati 
Rendelet soros módosításába építse be a DMRV Zrt. közgyűlésén való képviseleti jog 
Polgármesterre történő átruházását. 
 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
2.napirend: Döntés a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság felszámolási 

eljárása tárgyában 
  (21. sz. anyag) 
  Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester 
 
Németh József alpolgármester: ismerteti az előterjesztést. Kéri a Képviselő-testület tagjait, 
hogy tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Takács István képviselő: javasolja, hogy alaposabban vizsgálják meg ezt a kérdést, milyen 
dokumentumok vannak, hogyan alakult a felszámolás, mert itt súlyos milliókról van szó. 
Ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy a bírósági ügyben a képviselőjüket 
felhatalmazzák a per megindításával. Véleménye szerint ezt is meg kell tenni, hiszen a 
mostani állapot szerint 30 millió Ft hiányzik ahhoz képest, mint amennyi a kimutatás szerint a 
Kht vagyonában kellene, hogy szerepeljen. Kérdezi, hogy miért nem közvetlenül az 
Önkormányzathoz, mint az egyszemélyes tulajdonoshoz kerül vissza a megmaradt 
vagyonrész, miért a Fót Fejlődéséért Közalapítvány van megjelölve. Elmondja, hogy igazából 
azzal is egyetért, mert ott is az Önkormányzat az egyszemélyes tulajdonos, tehát a város 
céljait szolgálja az alapítvány is.  
 
Szabó Orsolya önkormányzati tanácsadó: tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy, 
azért kerül az alapítványhoz a megmaradt vagyonrész, mert a törvény úgy rendelkezik, hogy 
amennyiben egy végelszámolás alatt lévő cégnél a végelszámolás megtörténik, a hitelezői 
igények, és egyéb igények kielégítésre kerülnek, a megmaradt összeget alapítványhoz 
szükséges átutalni. Az alapítvány lehet megyei, illetve országos alapítvány is. A Kht. Alapító 
Okirata is ennek megfelelően rendelkezik. 
 
Dr. Vargha Nóra képviselő: megerősíti a Szabó Orsolya önkormányzati tanácsadó által 
elmondottakat, mely szerint a jogszabály úgy rendelkezik, hogy megszűnés esetén hasonló 
tevékenységet végző nonprofit szervezethez kell a vagyont juttatni. Javasolja továbbá a 
határozati javaslatokkal kapcsolatban, hogy a határozati javaslat 1./ pontjának az a része, mely 
úgy kezdődik, hogy „tekintettel arra…”, javasolja törölni. Véleménye szerint ez ne a 
határozatban szerepeljen, a határozatban ne minősítsenek bírói végzést. Ha fellebbeznek, 
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akkor a fellebbezésnek ez lesz a jogi, vagy ténybeli alapja, amit ott kell leírni. A 2./ pont 
helyett azt javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy készítsen elő 
feljelentést ismeretlen tettes ellen a februári rendes testületi ülésre. Véleménye szerint ehhez 
szükséges a Képviselő-testület döntése. Javasolja, hogy ezt a Képviselő-testület és a 
bizottságok vitassák meg előtte. 
 
Biró Zoltán képviselő: jelzi, hogy várja az állásfoglalást a dr. Vargha Nóra képviselő által 
elmondottakkal kapcsolatosan. Elmondja továbbá, hogy nem érti a határozati javaslat 4-es 
pontjában rögzítetteket. Ugyanis, ha most élnek egy olyan kérelemmel, hogy hová folyjon be 
a pénz, akkor véleménye szerint még nem dönthetnek arról, hogy ez a valaki vizsgáltassa meg 
a kártérítési per indításának lehetőségét. Véleménye szerint ez jogilag így nem értelmezhető. 
Azt el tudja képzelni, hogy az önkormányzat folytasson le vizsgálatot. 
 
Dr. Finta Béla jegyző: elmondja, hogy az üzletnek a károsultja az alapítvány lesz és nem az 
Önkormányzat. Emiatt javasolta az ügyvéd, hogy az alapítvány lépjen fel a kártérítési per 
során és addig nézesse meg, hogy ezzel mit tud kezdeni. Véleménye szerint - ha jól értelmezi 
- arról van szó, hogy a végelszámoló a végelszámolásra váró vagyont működési költségére 
fordította a végelszámolás során. Tekintettel arra, hogy semmit nem csinált, az irat tanúsága 
szerint levelekre sem válaszolt, nehéz elképzelni, hogy erre 36 millió Ft-ot kellett költeni az 
elmúlt években. Ez a 36 millió Ft az alapítvány kasszájából fog hiányozni, ezért fogalmaz így 
a 4./pont. 
 
Németh József alpolgármester: megkéri a Jegyző urat, hogy olvassa fel a módosításokat. 
 
Dr. Finta Béla jegyző: ismerteti a határozati javaslat 1./ és 2./ pontjait, melyhez dr. Vargha 
Nóra képviselőtől módosító javaslat érkezett. „1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság 
„kényszertörlés alatt” kényszertörlési eljárásban a Budapest Környéki Törvényszék 
Cégbírósága által Kt. 13-14-000324/17 számon hozott végzése ellen az önkormányzat jogi 
képviselője útján nyújtson be fellebbezést. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítsen elő 
feljelentést ismeretlen tettes ellen a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság 
végelszámolásával kapcsolatban, a Képviselő-testület és bizottságai 2016. februári rendes 
ülésére.” A határozati javaslat összes többi pontja változatlan marad. 
 
Biró Zoltán képviselő: kérdezi, hogy annak idején miért született az a döntés, hogy 
végelszámolással megszűntetésre kerül a Kht., miért nem alakították át Kft-vé. Erre lett volna 
lehetőség.  
 
Szabó Orsolya önkormányzati tanácsadó: tájékoztatja Biró Zoltán képviselőt, hogy a 
településszolgáltató Kht-kat át kellett alakítani egy meghatározott időpontig, 2010. július 01-
jével Kft.-vé. Ez nem történt meg, így törvény erejénél fogva indította el a cégbíróság a 
kényszer-végelszámolást. A Képviselő-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy Kft-vé 
alakuljon a Kht, pedig csak egy névváltoztatás lett volna. 
 
Dr. Vargha Nóra képviselő: elmondja, hogy ez a döntés 2009-ben vagy 2010-ben volt. A 
fóti politikai helyzet ekkor meglehetősen bizonytalan volt. Szimpla mulasztásról azért nem 
lehet beszélni, mert létrehoztak egy Kft-t. A Kht-t nem alakították át a törvény által megadott 
határidőben Kft-vé, hanem létrehoztak egy másik Kft-t. 1-1,5 évig párhuzamosan működött a 
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kettő. 2011-ben szűnt meg a törvény erejénél fogva a Kht és indult meg a megszűntetési 
eljárás, ettől kezdve már nem is dolgozhatott, de addigra már a Kft legalább 1-1,5 éve 
működött. Ez akkor semmi más nem volt, mint politikai döntés, az akkor regnáló képviselő 
testületi többségnek volt az a döntése, hogy nem marad a Kht.  
 
Takács István képviselő: jelzi, hogy erre tett javaslatot a legelején, azaz, hogy tisztázzák 
előbb a kérdéseket. Elmondja, hogy egyetért azzal a módosítással, hogy a februári ülésre 
készüljön egy előterjesztés. Jelzi, hogy szeretné, hogyha az előterjesztés a felmerült 
kérdéseket is taglalná, annak érdekében, hogy tisztán lássanak. Kérdezi továbbá, hogy 2010 
óta már 6 év eltelt, miért tartanak ott, hogy még mindig nincs felszámolva egy olyan cég, ami 
nem működik. Minél tovább húzódik ez a folyamat, annál inkább lehetőséget adnak a 
felszámoló biztosnak arra, hogy ami van, az eltűnjön.  
 
Gellai István képviselő: elmondja, hogy maximálisan fel van háborodva. Arról van szó, hogy 
volt az önkormányzatnak egy Kht-ja, melyet Kft-vé kellett volna alakítani, de nem tették, 
hanem alapítottak egy másik Kft-t. A Kht után maradt pénz, és azt is elveszíti az 
Önkormányzat. Véleménye szerint ez teljességgel elfogadhatatlan. Erről tájékoztatni kell az 
embereket. 
 
Biró Zoltán képviselő: felhívja a figyelmet arra, hogy az elhangzottaktól eltérően az 
előterjesztés azt tartalmazza, hogy az Önkormányzat 2012. július 03-án 18 millió Ft-ot adott 
át gépekre, december 18-án újabb 16,7 millió Ft-ot telekvásárlásra. Kérdezi, hogy ezek a 
számok, dátumok, hogy jönnek össze. Mi volt az oka annak, hogy egy végelszámolás alatt 
álló cégre költötte az önkormányzat a pénzét. 2011-ben megalakult az új Kft, akkor miért 
kellett ezt a pénzt elkölteni.  
 
Szabó Orsolya önkormányzati tanácsadó: tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a 
Kht-nak volt négy telke Fótligetben. A végelszámoló ezt a négy telket, illetve egy lepukkant 
gépparkot értékesítésre meghirdetett. Ennek a vagyonnak a Kft. részére történő megszerzése 
érdekében döntött a testület 2012-ben. Ez alapján a Kft. benyújtotta a pályázatát.  
 
Dr. Finta Béla jegyző: felhívja a figyelmet az előterjesztés legelső sorára, mely szerint 2014. 
december 22-én már a mostani Képviselő-testület a 300. számú előterjesztés által már kapott 
tájékoztatást. Azóta pedig nem történt semmi, fogyott a pénz, és hiába reklamáltak a 
végelszámolóknál. Ezért szerepel az anyagban az, hogy talán akkor most feljelentést kellene 
tenni. 
 
Németh József alpolgármester: megállapítja, hogy több hozzászólás, kérdés nincs. 
Szavazást indítványoz az előterjesztett határozati javaslat elfogadására azzal, hogy az első két 
pont helyett a jegyző által ismertetett módosítás kerüljön elfogadásra. 
  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett - elfogadva. 
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4/2016. (I.14.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság felszámolási eljárása tárgyában 

(21. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fóti 
Településszolgáltató Közhasznú Társaság „kényszertörlés alatt” kényszertörlési eljárásban a 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által Kt. 13-14-000324/17 számon hozott 
végzése ellen az önkormányzat jogi képviselője útján nyújtson be fellebbezést. 
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítsen elő 
feljelentést ismeretlen tettes ellen a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság 
végelszámolásával kapcsolatban, a Képviselő-testület és bizottságai 2016. februári rendes 
ülésére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Településszolgáltató 
Közhasznú Társaság végelszámolásának befejezésekor megmaradó vagyon a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány részére kerüljön átutalásra. 
  
4./ A 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Fót Fejlődéséért Közalapítvány vezetőjét, hogy vizsgáltassa meg egy kártérítési per 
indításának lehetőségét a BROSS HOLDING kft., mint végelszámoló ellen. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság felszámolási 
eljárásában. 
  
6/ A Képviselő-testület az eljárásokhoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet KT dologi sora terhéről biztosítja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Németh József alpolgármester: megköszöni a Képviselő-testület munkáját. A nyílt ülést 
bezárja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Németh József alpolgármester a Képviselő-testület 2016. január 

14-i nyílt, rendkívüli ülését 14 óra 45 perckor bezárta. 

  
A Képviselő-testület 2016. január 14-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 

14 óra 45 perc.  
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(A Képviselő-testület 2016. január 14-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv, és 

határozatok tára külön íven szövegezve.) 

 

k.m.f. 

 

 

 
Németh József 
alpolgármester  

 

 
 
 
 

 
  Dr. Finta Béla 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fót, 2016. január 14. 
 


