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2021  5.26
A fóti sportnegyed 

infrastrukturális fejlesztése

1. A Sport utcai légvezetékes közvilágítási, villamos energia és hírközlő hálózat földkábeles kialakítását

megterveztetem és kiviteleztetem, a Sport utca és Malom utca kivitelezését elvégeztetem, valamint a

szükséges közműkiváltások TMÁ szerződését aláírom.

2. A Sport utca csapadékvíz elvezető rendszerének zárt részben rendszerűvé alakítását átterveztetem,

engedélyeztetem a HL Mérnökiroda Kft-vel való élő szerződés módosításával. 

3. Az Útkataszter Bt-vel a 2021. január 29-én megkötött szerződés felbontom.

Kft.

 (Városüzemeltetési Osztály)
2022 3 31

2021.08.24 1. pontt: Légvezeték kiváltás tervezési és engedélyezési szerződése

megkötve 2021.06.11-én (Best-Vill 200 Kft.) , a kivitelezési feladat a Malom és

Sport utcák kivitelezési szerződésében szerepel. A Sport utca és Malom utca

kivitelezésre a közbeszerzési eljárás 2021.07.08-án került kiírásra. A Malom utca

közbeszerzési eljárásának bontása 2021.08.06-án megtörtént. Fedezethiány

miatt KT döntés született az ügyben 166/2021 (VIII.23). számmal, ami biztosítja

a szükséges fedezetet. A közbeszerzési eljárás összegzése 2021.08.24-én

kiküldésre került, a szerződéskötési folyamat elindult. A Sport utca közbeszerzési

eljárásának bontására 2021.08.13-án került sor, fedezethiány miatt KT döntés

szükséges, a szeptemberi rendes KT ülés tárgyalja az ügyet várhatóan.

Közműkiváltási szerződések folyamatban vannak. Az alábbi határidő-

módosításokat javasoljuk.

1. pont: Légvezeték kiváltás terveztetése és kiviteleztetése, Malom utca

kivitelezés, Sport utca kivitelezés, Közmű kiváltás szerződések módosított 

határidő 2022. 06.30. vízjogi engedélyeztetés miatt,

2.pont: Végrehajtva: Szerződésmódosítás 2021. június 16-án mindkét fél

részéről alá lett írva. Végrehajtva, kivitelezés elkészült.

3.pont: Szerződés felbontás folyamatban van a tervezővel, a záró elszámolás

beszerzése szükséges és jogi lépések megtétele. 

Határidő módosítást kérünk:  2022. 06.30

2021  7.29

Fóti Közszolgáltató

Közhasznú Nonprofit Kft.

egyedi megbízása 4 éves

mélyépítési 

keretmegállapodás 

lebonyolítására

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata bízza meg a Fóti

Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy – a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda, mint közbeszerzési szakértő

bevonásával - 4 éves időtartamra szóló, legfeljebb nettó 1,5 milliárd forint összegű mélyépítési

keretmegállapodás céljából folytasson le közbeszerzési eljárást, és annak eredményessége esetén kösse meg a

nyertes Ajánlattevővel a Kivitelezési-keretszerződést. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata bízza meg a Fóti

Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t, hogy az 1./ pont szerinti szerződés alapján, a költségvetésben

biztosított fedezet erejéig, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 69. § (4) bekezdésben

meghatározott tanácsadó testület javaslata alapján a Polgármester megrendelésére kösse meg az egyedi

beruházásokra vonatkozó kivitelezési szerződéseket, és bonyolítsa le a beruházásokat. 

Kft.

Jegyzői Kabinet

 (Városüzemeltetési Osztály)

2022 3 31

1./ Dr. Sándor ügyvédi iroda felkérése megtörtént.   

Az Önkormányzat megbízta a Kft.-t a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A

közbeszerzés 2022 januárban kiírásra került, a közbeszerzés lezárult és a nyertes

kivitelező kiválasztása megtörtént, a Penta Épip. Kft-vel2022. április 11-én

aláírásra került mélyépítési keretszerződés.

Végrehajtva

2./ Egyedi beruházásokra vonatkozó kivitelezési szerződés még nem volt. Az első

ilyen - Hársfa u. Kossuth u. kivitelezésre vonatkozó döntés előkészítése

folyamatban van. 

Minden további lépés megteendő ugyanezen határozat 4./ pontja szerint.

2021  10.11

Döntés a „Népi Építészeti 

Program” keretében 

igényelhető támogatásról

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Kérelem benyújtására, a kapcsolódó szükséges

jognyilatkozatok megtételére, az esetleges hiánypótláshoz szükséges dokumentumok, pozitív támogatói

döntés esetén a támogatási szerződés aláírására, annak szükségszerű módosítására, illetve valamennyi egyéb

további intézkedés, jognyilatkozat megtételére.

Városüzemeltetési osztály 2022 3 31

Kérelem benyújtása 2021. október 21-én megtörtént, hiánypótlást

kaptunk,benyújtottuk határidőig: 2021. november 25. 2022. február 3-án a

kérelmet a támogató elutasította. Indoka: "a kérelmeben szereplő épületet már

jelentősen átalakították, eredeti történeti szerkezeteinek jelentős részét

elvesztette, így a kérelem a program keretein belül nem támogatható."

Végrehejtva.
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209 2021  10.28.

Március 15. utca alsó 

szakaszán vízelvezető árok 

befedése

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy

balesetveszély elkerülése érdekében szükséges-e védőkorlát létesítése a Március 15. utcai csapadékvíz-

elvezető árok mellé.

Városüzemeltetési osztály 2022 3 31

Szakmai bejárás megvalósult. A kezdeményező képviselő, Csorba István

polgármesteri levélben történő tájékoztatása megtörtént 2021. 12. 14-én. A

szakértő tervező által készíttetett az Önkormányzat javaslatot és árazott

árazatlan költségvetést a gyalogosok és kerékpárosok védelmében. Megkaptuk

a szakértői véleményt, amiben az árokrendszer korláttal történő ellátására br.

11.331.572,- Ft-os árazott költségbecslés érkezett. A beérkezett anyagokról

képviselő úr tájékoztatása megtörtént. A szakértő leírta, hogy korlát elhelyezése

a járda felőli oldalon, a gyalogosok védelme érdekében szükséges. A

költségbecslés csak ezt tartalmazza. Felmerült a közlekedő gépjárművek

oldaláról is védőkorlát telepítése, azonban ennek költsége megduplázná a fenti

árat.  Költségvetési döntés szükséges.

Végrehajtva.

231 2021  12.16

Rendeletalkotás a

településfejlesztéssel, 

településrendezéssel és

településkép-

érvényesítéssel összefüggő

partnerségi egyeztetés helyi

szabályairól szóló 33/2017.

(X.26.) önkormányzati

rendelet hatályon kívül

helyezéséről

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2022. márciusi rendes

képviselő-testületi ülésre terjessze elő a partnerségi egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet tervezetét. 
főépítész 2022 3 14 hatályon kívül lett helyezve a rendelet, emiatt a feladat nem igényel intézkedést.

233 2021  12.16

Döntés a „Terület- és

Településfejlesztési 

Operatív Program Plusz

(TOP Plusz) pályázatokon

történő részvételről

6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pont alapján

benyújtott támogatási kérelmek pozitív támogatói döntése esetén gondoskodjon a projektek menedzseléséről 

a Hivatal és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. keretein belül.   Városüzemeltetés 2022 3 31

A 2022. januárban benyújtott pályázatok mindegyike nyertes pályázat.

Támogatási szerződések 2022. április 4-én hatályba léptek. A

projektmenedzsment költségek elszámolásának kidolgozása folyamatban van.

Határidőmosítást kérünk 2022. június 30-ig.

2021  12.16

Döntés a „Fót, Városi 

térfigyelő kamerák – 

Hálózat bővítése” - 

tárgyában

4./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Közhasznú Nonprofit Kft.-t, hogy a közbeszerzési eljárás során és a 

kivitelezés folyamatában adott stratégiai pontokon kérje ki a Képviselő-testület véleményét, számoljon be a 

folyamat alakulásáról, a bíráló bizottságba kerüljön be a hivatal munkatársa, illetve külön figyelemmel 

legyenek a minőségi kamerák kiválasztására.

Kft.

(Városüzemeltetés)
2022 folyamatos / 03 31

A városi térfigyelő kamera rendszer bővítésére a Hivatal munkatársa a

rendőrséggel egyeztette a javasolt új helyszíneket, majd ezt követően a

jelenlegi/meglévő térfigyelő kamerák karbantartását végző vállalkozó, a Hivatal

és a Fóti Közszolgáltató Kft. elkészítette a hálózat bővítési tervet, melyet 2022.

április 22-én tervez bemutatni a Képviselő-testületi tagoknak véleményezésre.

Folyamatban. Feladat ellátására a teljesítési határidő 2022. dec. 31. a határozat

2./ pontja szerint.

A köztes lépések megtételéről és állásáról a Fóti Kft. a negyedéves ügyvezetői

beszámolóban ad tájékoztatást a Képviselő-testüklet részére. A végső

tájékoztatás a 2023. februári Képviselő-testületi ülésre készül a lejelentésbe.

2021  12.21

Fót, Csillagdomb telepítési 

tanulmányterv 

véleményezése

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megkötött településrendezési szerződés

alapján a településszerkezeti terv és a HÉSZ – SZT módosításának folyamatát tárgyalásos eljárásban folytassa

le. 

Főépítész 2022 3 31

2022.04.06-án volt az állami főépítésznél a tárgyalásos eljárás, újabb tárgyalásos

eljárást kért az állami főépítész. 

Kérünk határidő módosítást rá 2022. júniu 30-ig
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