
Et. 200.sz. 1. sz. melléklet egyben

..../2022.(IX.29.) KT-határozat 1. sz. melléklete

Határ

ozat 

száma

Év Hó, nap Határozat címe Határozat szövege
Felelős 

lejelentő

 határidő 

/Év
 határidő /Hó

 határidő 

/Nap
Tájékoztatás a határozat végrehajtásáról

48 2021  03.29

Döntés a Fóti 

Közszolgáltató Nonprofit 

Kft. megbízásáról egyes 

meghatározott 

beruházások 

lebonyolítására

1./ Átadom a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nek a következő beruházások 

lebonyolításának feladatát (táblázatos felsorolás),                 

2./ Az 1./ pont szerinti beruházások lebonyolítására megkötöm a Fóti Közszolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft-vel az egyedi megbízási szerződéseket. 

3./ Megerősítem, hogy Fót Város Önkormányzat Polgármesterének az Önkormányzat 

2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.24.) számú rendelete alapján a Beruházási 

(felhalmozási) kiadások előirányzat terhére a fenti beruházások megvalósításához 

szükséges költségek fedezetére a 2021. évben bruttó 435.755.764,- Ft biztosított. A fenti 

beruházások megvalósításához szükséges további 29.500.000,- Ft forrást a Céltartalékok 

előirányzat terhére biztosítom, mely fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.

Városüzem

eltetési 

Osztály

2022 8 / foly foly

A részletes tájékoztatás a 2. sz. melléklet szerint. 15/2022.(I.27.) KT-határozat 

2. sz. melléklete szerint Külön melléklet

 2022.06.30: a 145/2022 előterjesztés 2. sz. melléklete szerint

Végrehajtás lejelentése a továbbiakban: a Fóti Nonprofit Kft. beszámolóiban 

foglaltak szerint.

2021  12.16

Döntés a Fót, Somlyó tó –

„Tó Büfé és Kisbolt”

üzlethelyiség pályázati

kiírásáról

3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jelen

határozat 1./ pontja szerinti ingatlanra a pályázati felhívás nyertes ajánlattevőjével a

bérleti szerződést kösse meg. A döntést a legelőnyösebb ajánlatot tartalmazó érvényes

ajánlat alapján kell meghozni.

Városüzem

eltetés
2022 7 1 Végrehajtva szerződést megkötöttük 2022. május 24.

2021  12.16

Döntés a „Fót, Új

Egészségház körüli utcák

közvilágítása” - tárgyában

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a "Tervek

elkészítése” tárgyában a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel 2021. április 26-

án megkötött egyedi megbízási szerződést módosítsa. A feladat tartalma: A Fóti Kft. által

tervező kiválasztása a Fót, Szent László utca 1. szám alatt épülő Hrsz.: 4560/47 Új

Egészségügyi Központ környező utcáinak közvilágítás kiviteli terveinek elkészítésére az

alábbi feladatbontással: a területen 1kV-os 400fm kábel kiváltás, valamint 20 kV-os 2x120

fm kábelkiváltás és annak tervezési, engedélyeztetési feladata, az ehhez kapcsolódó

geodéziai felméréssel. Feladat teljesítési határideje: 2022. december 31.

Városüzem

eltetés
2022 7 31

Végrehajtva: a Kft. A terveztetésre az ajánlattételi eljárást lefolytatta, a tervek

2022. július 4-én elkészültek.
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