
Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 1/2015. 

Tárgy:Elhunyt Andi József „Betyár” 
önkormányzati temetésének jóváhagyása 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január14-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

1/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT 
Elhunyt Andi József „Betyár” önkormányzati temetésének jóváhagyása 

(3. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elhunyt Andi Józsefet az 
önkormányzat saját halottjának tekinti és felvállalja a bruttó 400 ezer Ft összegű 
temetési költségeket.  

2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés (pénzügyi kötelezettségvállalás) fedezetét az Önkormányzat 2015. évi 
működési költségvetés „dologi kiadásai, egyéb szolgáltatások” sora terhére vállalja, és 
felkéri a polgármestert, hogy a fedezet összegét az átmenetei gazdálkodásról szóló 
rendeletbe építtesse be. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. január 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 19/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatt található 
bérlakások gépész kiviteli terv végszámla 
kifizetése, valamint az I. emeleti sérült vízvezeték 
cseréje és víz almérők beépítése tárgyában 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

19/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatt található bérlakások gépész kiviteli terv végszámla kifizetése, 

valamint az I. emeleti sérült vízvezeték cseréje és víz almérők beépítése tárgyában 
(14. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kéri az AGOREX Kft által 
készített kiviteli gázterv engedélyeztetését a TIGÁZ DSO részéről és az engedélyeztetési összeget, 
nettó 12 500Ft-ot a végszámlából levonásba helyez. 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bokor u. 8. szám alatt található 
bérlakások gépészeti mérőóráinak szétválasztását az AGOREX Kft által készített kiviteli terv szerint 
(fűtés, víz-csatorna, gáz) nem valósítja meg.  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő víz- csatorna hálózatot az 
emeleti utcai lakásban teljesen felújítja. ( Víz-csatorna alapvezeték bontás, új vezeték kiépítés, 
csempézés, szerelvényezés, aljzatburkolat szükség szerinti cseréjével, víz almérő beépítésével.  
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többi lakásban csak a vízvezetéki 
rendszerre kerül egy-egy víz almérő beépítésre.  ( összesen 4 db)     
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlattételi eljárást folytat le a Fót, 
Bokor u. 8. szám alatt található I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás kivitelezésére és 
4 db víz almérő beépítésére a mellékelt ( 8.sz. melléklet) ajánlattételi felhívás és árazatlan költségvetés 
kiírás alapján, és felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást írja alá. 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bokor u. 8. szám alatt található 
I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás kivitelezési eljárás nyertesének személyére 
vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fót, Bokor u. 8. 
szám alatt található I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás és 4 db víz almérő, 
kivitelezése tárgyában lefolytatott ajánlatkérői eljárás eredményessége esetén a kivitelezési szerződést 
az eljárás nyertesével írja alá. 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bokor u. 8. szám alatt 
található I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás kivitelezésére és 4 db víz almérő 
beépítésére Bruttó 1 151 827,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
Önkormányzat dologi kiadások-karbantartás sor terhére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./-2./-3./-4./ pont: azonnal,5./pont: döntést követő 15 munkanapon belül. 6./pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő 5 munkanapon belül, 7./pont: az ajánlatok értékelését követő 
döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül, 10./pont azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 2/2015. 

Tárgy:Döntés Szent-Iványi Géza munkájának 
elismeréséről 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január14-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

2/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT 
Döntés Szent-Iványi Géza munkájának elismeréséről 

(4. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szent-Iványi Géza tervezői 
munkáját 500.000 Ft összeggel ismeri el.   
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
2./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott összeg 
kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére 
biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a többletkiadásokat az Önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletébe építtesse be. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 2015. január 31. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. január 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 3/2015. 

Tárgy:Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2015. évi munkaterve 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január14-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

3/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 

(308/A. sz. anyag) 
 

1) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 
2015. évi rendes üléseivel összefüggésben a határozat mellékletét képező kiegészített 
és módosított munkatervet jóváhagyja. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 

2) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
Képviselő-testület 2015. évi kiegészített és módosított munkatervének az 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, és a Képviselő-testület tagjaihoz, 
valamint az intézményvezetőkhöz történő eljuttatásáról. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Határidő: a döntést követő 5 munkanapon belül. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. január 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 4/2015. 

Tárgy:Támogatási szerződés a Fót-Kisalagi 
Református Missziói Egyházközség 
parókiájának kialakítására 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január14-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

4/2015. (I.14) KT. HATÁROZAT 
Támogatási szerződés a Fót-Kisalagi Református Missziói Egyházközség parókiájának 

kialakítására (330/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fót- Kisalagi 
Református Missziói Egyházközség az Emberi Erőforrás Minisztérium „EGYH-EOR-15 
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” pályázatán nem indul. A 
528/2014.(XII.22.)KT határozatban szereplő 5 millió Ft összegű támogatást továbbra is 
biztosítja. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Felelős: Bartos Sándorpolgármester, 
Határidő: azonnal. 
2./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott összeg 
pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 2015. január 31. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. január 19. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 5/2015. 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

5/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 6/2015. 

Tárgy:Fót Város Önkormányzat 2015. évi 
belső ellenőrzési terve 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

6/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési terve 

(307/A. sz. anyag) 
 
1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi módosított belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint.  
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Határidő: a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására: azonnal, az ellenőrzési terv 
végrehajtására: 2015. december 31. 
2.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet 2015. évi módosított belső ellenőrzési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint.  
Felelős: Hamala Katalin igazgató, 
Határidő: az ellenőrzési terv végrehajtására: 2015. december 31 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 7/2015. 

Tárgy:Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének 
elfogadása 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 

 
7/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadása 
(23. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.(2151 Fót, Malom utca 1.; képviseli: Szent-
Iványi Géza) 2015. évi módosított Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletei szerinti 
tartalommal. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, az Üzleti Terv végrehajtására Szent-Iványi Géza 
ügyvezető, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 8/2015. 

Tárgy:Képviselői Indítvány a településen élő 
ifjúság önkormányzati működésbe való 
bevonására 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 

 
8/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 

Képviselői Indítvány a településen élő ifjúság önkormányzati működésbe való bevonására 
(25. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági Kerekasztal 
előkészítésének és megszervezésének feladat koordinálásával megbízza Merkwart Krisztián 
képviselőt, aki minden munkaterv szerinti testületi ülésen tájékoztatást ad jelen határozat 
végrehajtási fázisáról a napirendek előtt 2 percben. 
Felelős: Merkwart Krisztián, 
Határidő: munkaterv szerint. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 9/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 
1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás 
tárgyában 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

9/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában 

(10. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beépül az ajánlattételi felhívásba 
az, hogy a bérleti szerződés megkötésének feltétele, a nyertes ajánlattevő által megajánlott 
havi bérleti díj alapul vételével, 2 (azaz kettő) havi bérleti díj, mint óvadék megfizetése.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 10/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 
1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás 
tárgyában 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

10/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában 

(10. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1 arányban 
tulajdonát képező, a fóti 1513/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Károlyi I. 3. szám alatti ingatlanon levő 
orvosi rendelő minimális havi bérleti díját nettó 100.000 Ft összegben határozza meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 11/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 
1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás 
tárgyában 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

11/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában 

(10. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1 
arányban tulajdonát képező, a fóti 1513/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Károlyi I. 3. szám alatti 
ingatlanon levő orvosi rendelő minimális havi bérleti díját nettó 100.000 Ft összegben 
határozza meg. 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérlemény felújítási költség 
nem vonható le a bérleti díjból. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 12/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 
1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás 
tárgyában 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

12/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában 

(10. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlanok bérbeadására 
vonatkozó előterjesztésekben a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részéről konkrét 
összegszerű javaslatok kerüljenek meghatározásra. 
Felelős: jegyző,     
Határidő: folyamatos. 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 13/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 
1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás 
tárgyában 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

13/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. alatti 1550 hrsz.-ú orvosi rendelő bérbeadás tárgyában 

(10. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1 
arányban tulajdonát képező, a fóti 1513/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Károlyi I. 3. szám alatti 
ingatlanon lévő orvosi rendelő bérbeadása tárgyában pályázatot ír ki. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az előterjesztés mellékletét 
képező – módosított és kiegészített ajánlattételi felhívást a fóti 1550 hrsz-ú, 2151 Fót, Károlyi 
I. 3. szám alatti orvosi rendelő bérbeadására vonatkozóan elfogadja. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
módosított és kiegészített ajánlattételi felhívás közzététele érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./-es pontban 
meghatározott és lefolytatott eljárás nyertesére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 
5./1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. pontban megjelölt 
ingatlan minimális havi bérleti díját nettó 100.000 Ft összegben határozza meg. 
5.2/ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérlemény felújítási 
költség nem vonható le a bérleti díjból. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal; 2. pont: azonnal; 3. pont: a döntést követő 10 napon belül; 4. 
pont: az ajánlatok beérkezését követő Képviselő-testületi ülés; 5. pont: azonnal. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 14/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti Horgász Egyesület 
székhelyének bejegyzéséről a Fót, Hársfa u. 
44. sz. alá 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

14/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Horgász Egyesület székhelyének bejegyzéséről a Fót, Hársfa u. 44. sz. alá 

(12. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Fóti Horgász 
Egyesület új székhelyeként a 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatti cím kerüljön bejegyzésre. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: a Horgász Egyesület tájékoztatása a döntéstől számított 15 napon belül. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 15/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzatának 
lakáskoncepciójáról 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

15/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzatának lakáskoncepciójáról 

(11. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Döntés Fót Város 
Önkormányzatának lakáskoncepciójáról” szóló 11. számú anyagot visszaadja átdolgozásra az 
alábbi szempontok alapján:  
1.) A táblázatok kiegészítésre kerülnek „lakott” illetve „nem lakott” szempontok alapján. 
2.) A lakásbérletből befolyó összeg kimutatásra kerül, mely a 2015. évi költségvetés bérlakás 

karbantartási alapját képezi. 
3.) Felhalmozott tartozások behajtásának módja szabályozásra, ütemezésre kerül.  
4.) 2015. évre vonatkozóan elkészül a lakások felújításának ütemterve. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester,  
Határidő: PFB február 9-i rendkívüli ülése. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 16/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzatának 
lakáskoncepciójáról 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

16/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzatának lakáskoncepciójáról 

(11. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a március havi Jogi 
Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság ülésére kerüljön benyújtásra a sikátorpusztai 
ingatlanok jogi helyzetéről szóló beszámoló, valamint a Sikátorpuszta területéről szóló 
helyzetelemzés. 
Felelős: jegyző,  
Határidő: PFB márciusi ülése. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 17/2015. 

Tárgy:Döntés a szúnyoggyérítési feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatkérői eljárás 
kiírásáról 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

17/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a szúnyoggyérítési feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérői eljárás kiírásáról 

(273/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót közigazgatási 
területére 2 évre vonatkozó szúnyoggyérítési feladatok, valamint a szakértő tevékenység 
ellátása tárgyában, Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési és Versenyszabályzata alapján az ajánlatkérői eljárásokat megindítja. 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy beépítésre kerül az 
ajánlati felhívásba az 1+1 évre, az 1 évre és a 2 évre vonatkozóan adott ajánlati ár. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlatok értékelési 
szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban meghatározott ajánlatkérői eljárást folytassa le.  
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beérkezett ajánlatokat értékelje, az ajánlatokról a döntést hozza meg, a nyertes ajánlattevőket 
válassza ki és velük a vállalkozási szerződést kösse meg.  
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt 
döntés (pénzügyi kötelezettségvállalás) fedezetét az Önkormányzat 2015. évi, valamint 2016. 
évi költségvetése terhére biztosítja. 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy tájékoztatassa a 
képviselőket és a lakosságot amint értesül a gyérítések időpontjáról.  
Felelős:Bartos Sándor polgármester, 
Határidő:1.,  3. pont: döntést követő 10 munkanapon belül; 2., 4. pont: azonnal, 5. pont: 
2015. február 28.; 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 18/2015. 

Tárgy:Döntés a közterületen nem tárolható 
gépjárművek elszállítási, tárolási, jogosult 
tulajdonosnak történő kiadási, 
megsemmisítési, vagy hasznosítási feladatok 
ellátására vonatkozó ajánlatkérői eljárás 
kiírásáról 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

18/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a közterületen nem tárolható gépjárművek elszállítási, tárolási, jogosult tulajdonosnak 
történő kiadási, megsemmisítési, vagy hasznosítási feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérői 

eljárás kiírásáról (277/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót közigazgatási 
területére vonatkozó közterületen nem tárolható gépjárművek elszállítási, tárolási, jogosult 
tulajdonosnak történő kiadási, megsemmisítési, vagy hasznosítási feladatok ellátása 
tárgyában, Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési 
és Versenyszabályzata alapján ajánlatkérői eljárást nem indítja meg. 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
TOTÁL KÁR Kft. (2151 Fót, Vadas dűlő 126.; Adószám: 23399727-1-13; Cégjegyzékszám: 
13 09 153880) jelenleg hatályban lévő szerződésben foglaltak szerint, további 5 évre, 2020. 
február 1-ig a szerződést kösse meg a Vállalkozó benyújtott ajánlata alapján díjmentesen. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 30 munkanapon belül. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 19/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatt található 
bérlakások gépész kiviteli terv végszámla 
kifizetése, valamint az I. emeleti sérült vízvezeték 
cseréje és víz almérők beépítése tárgyában 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

19/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatt található bérlakások gépész kiviteli terv végszámla kifizetése, 

valamint az I. emeleti sérült vízvezeték cseréje és víz almérők beépítése tárgyában 
(14. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kéri az AGOREX Kft által 
készített kiviteli gázterv engedélyeztetését a TIGÁZ DSO részéről és az engedélyeztetési összeget, 
nettó 12 500Ft-ot a végszámlából levonásba helyez. 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bokor u. 8. szám alatt található 
bérlakások gépészeti mérőóráinak szétválasztását az AGOREX Kft által készített kiviteli terv szerint 
(fűtés, víz-csatorna, gáz) nem valósítja meg.  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő víz- csatorna hálózatot az 
emeleti utcai lakásban teljesen felújítja. ( Víz-csatorna alapvezeték bontás, új vezeték kiépítés, 
csempézés, szerelvényezés, aljzatburkolat szükség szerinti cseréjével, víz almérő beépítésével.  
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a többi lakásban csak a vízvezetéki 
rendszerre kerül egy-egy víz almérő beépítésre.  ( összesen 4 db)     
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlattételi eljárást folytat le a Fót, 
Bokor u. 8. szám alatt található I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás kivitelezésére és 
4 db víz almérő beépítésére a mellékelt ( 8.sz. melléklet) ajánlattételi felhívás és árazatlan költségvetés 
kiírás alapján, és felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást írja alá. 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bokor u. 8. szám alatt található 
I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás kivitelezési eljárás nyertesének személyére 
vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fót, Bokor u. 8. 
szám alatt található I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás és 4 db víz almérő, 
kivitelezése tárgyában lefolytatott ajánlatkérői eljárás eredményessége esetén a kivitelezési szerződést 
az eljárás nyertesével írja alá. 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bokor u. 8. szám alatt 
található I. emeleti utcai bérlakás víz-csatorna hálózat felújítás kivitelezésére és 4 db víz almérő 
beépítésére Bruttó 1 151 827,- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
Önkormányzat dologi kiadások-karbantartás sor terhére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./-2./-3./-4./ pont: azonnal,5./pont: döntést követő 15 munkanapon belül. 6./pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő 5 munkanapon belül, 7./pont: az ajánlatok értékelését követő 
döntés meghozatalától számított 10 munkanapon belül, 10./pont azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 20/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártása és sugárzása” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról, valamint a Viva Natura World 
Kft –vel a Vállalkozási szerződés utólagos 
jóváhagyással írásba foglalásáról 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

20/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása” tárgyában 

lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról, valamint a Viva Natura World Kft –vel a 
Vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyással írásba foglalásáról 

(később küldendő 24. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja és 
írásba foglalja a Viva Natura Word Kft. 2015. január 1.- és 2015. január 28. között a 
televíziós műsorok elkészítése és sugárzása tárgyában elvégzett feladatokat bruttó 640.800.- 
Ft vállalkozói díj ellenében.  
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladatokra a vállalkozási szerződést Viva Natura World Kft-vel kösse meg. 
3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./2./ pontban foglalt 
költségvállalás fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének kiadási 
előirányzatának időarányos összegével biztosítja. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
közszolgálati televíziós műsorainak elkészítésére és Fót Város Önkormányzat közigazgatási 
területén élő lakosok számára való sugárzására 2015. január 29. és 2015. február 28-ig terjedő 
időszakra kössön vállalkozási szerződést a Viva Natura World Kft –vel, nettó 464.567.- Ft/hó 
(azaz bruttó: 590.000.- Ft/hó) vállalkozói díj ellenében. 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4./ pontban 
meghatározott szolgáltatás pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az 
önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének terhére biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő:1./pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül 3./pont: azonnal, 4./pont: 
a döntést követő 15 napon belül, 5./ azonnal. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 21/2015 

Tárgy:Döntés szociális térkép elkészítéséről 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 
 
 
 

21/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés szociális térkép elkészítéséről 

(6. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szakmai Munkacsoport 
tagja a házi orvosok részéről Dr. Albert András is. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő:azonnal. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 22/2015 

Tárgy:Döntés szociális térkép elkészítéséről 
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 

 
 

22/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés szociális térkép elkészítéséről 

(6. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város szociális 
térképének elkészítésére Szakmai Munkacsoportot hoz létre alábbi személyek részvételével: 

• JEB elnöke és tagjai, 
• Vezető védőnő, 
• Caritas vezetője, 
• ESZEI vezetője, 
• Házi orvosok részéről: dr. Kővágó Kálmán és Dr. Albert András, 
• PFB képviseletében Biró Zoltán. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő:azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 23/2015 

Tárgy:Döntés szociális térkép elkészítéséről 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 
 

23/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés szociális térkép elkészítéséről 

(6. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális térkép 
elkészítésére az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 4. 000 eFt fejlesztési céltartalékot 
képez.   
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő:azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 24/2015 

Tárgy:Döntés szociális térkép elkészítéséről 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

24/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés szociális térkép elkészítéséről 

(6. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy elkészítteti Fót 
város szociális térképét. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális térkép 
elkészítésére az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 4. 000 eFt fejlesztési céltartalékot 
képez.   
3. A Képviselő-testület az 1./pontban foglalt döntés végrehajtására (bírálati szempontok 
összeállítása) Szakmai Munkacsoportot hoz létre az alábbi személyek részvételével:  

• JEB elnöke és tagjai,  
• Vezető védőnő,  
• Caritas vezetője,  
• ESZEI vezetője, 
• Házi orvosok részéről Dr. Kővágó Kálmán és Dr. Albert András, 
• PFB képviseletében Biró Zoltán. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a Képviselő-testület március 
havi rendes ülése. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 25/2015 

Tárgy:Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 
 
 

25/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Kiemelt városi rendezvények 2015. évben 

(18. sz. anyag) 
 
Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Március 15.-ei és a Helyi 
kitüntetések adományozása ünnepségekre a 3. 100 eFt keretösszeget. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 26/2015 

Tárgy:Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 
 
 

26/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Kiemelt városi rendezvények 2015. évben 

(18. sz. anyag) 
Fót Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 20. 000 eFt 
keretösszegének az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési céltartalék sorára 
történő betervezéséről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 27/2015 

Tárgy:Döntés az „Európa a polgárokért – 
Testvértelepülések találkozója” elnevezésű 
európai uniós pályázaton való részvételről 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

27/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés az „Európa a polgárokért – Testvértelepülések találkozója” elnevezésű európai uniós 

pályázaton való részvételről 
(19. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részt 
kíván venni az „Európa a polgárokért- Testvértelepülések találkozója” elnevezésű pályázaton. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, a pályázat során a Balavásári, a 
Bátyúi és a San Benedetto dei Marsi testvérvárosi településekkel kíván részt venni. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 
előkészítési szakaszában a szükséges intézkedéseket tegye meg (a programterv összeállítás 
egyeztetése a testvérvárosi településekkel, továbbá a felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
pályázat elkészítésére, beadására kössön szerződést a Goodwill Consulting Pályázati 
Tanácsadó Kft. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./ pontban meghatározott 
költségek fedezetére bruttó 200 ezer Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelete terhére, valamint tudomásul veszi, hogy a pályázatíró 
7 %-os sikerdíjának összegét az önkormányzat átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletébe 
vagy a 2015. évi költségvetésébe betervezi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 28/2015 

Tárgy:Döntés „a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és 
gondozásának támogatására” című HUNG-
2014 C pályázaton való részvételről 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 

 
28/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 

Döntés „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című HUNG-2014 C 

pályázaton való részvételről 
(22. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részt kíván 
venni „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című HUNG-2014 C” 
elnevezésű pályázaton. 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat 
előkészítési szakaszában a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza arra,  
hogy a pályázati adatlaphoz szükséges mellékleteket aláírja. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy sikeres 
pályázat esetén az elnyert támogatási összeget és a támogatási célnak megfelelő költségeket a 
2015. évi költségvetésbe beépíti. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./ 2./azonnal, 3./A támogatási döntést követő költségvetési módosítás.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 29/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 

 
29/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzata és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

(28. sz. S/1-es sürgősségi anyag) 
 
A Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzata és a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. december 29-én 
kötött – a 491/2014.(XII.22.) számú KT határozattal és a 3/2014. (XII.9.) FRNÖ KT 
határozattal jóváhagyott – együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel továbbra is 
hatályban tartja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 30/2015 

Tárgy:Döntés Szekeres Anita Vörösmarty tér 
5. szám alatti emeleti üzlethelyiség bérleti 
jogának felmondása ügyében 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

30/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés Szekeres Anita Vörösmarty tér 5. szám alatti emeleti üzlethelyiség bérleti jogának 

felmondása ügyében 
(29. sz. S/2-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sipos Anita 
(leánykori név: Szekeres Anita, született: Kerepestarcsa, 1985. 01. 03., anyja neve: Szigetfű 
Etelka) egyéni vállalkozó – székhely: 2146 Mogyoród, Ág u. 7. adószám: 61432556-1-33, 
nyilvántartási szám: 4181176 - felmondását 60 napos felmondási idővel a 1124/2 hrsz-ú 2151 
Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatt található emeleti üzlethelységre. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződés felmondására 
tekintettel az üzlethelyiség visszavételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a szükséges 
jegyzőkönyveket, elszámolást írja alá, a Bérlő részére esetlegesen visszajáró óvadék kifizetése 
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. .  
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyi bérleti szerződés 
megszűnésével keletkezett bevétel kiesést a 2015. évi költségvetésben vegye figyelembe. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2015. március 2. napja, 3. pont: 2015. március 2.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 31/2015 

Tárgy:Döntés Szekeres Anita Vörösmarty tér 
5. szám alatti emeleti üzlethelyiség bérleti 
jogának felmondása ügyében 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

31/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés Szekeres Anita Vörösmarty tér 5. szám alatti emeleti üzlethelyiség bérleti jogának 

felmondása ügyében 
(29. sz. S/2-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1 
arányban tulajdonát képező, a fóti 1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 
emeleti üzlethelyiség tárgyában pályázatot ír ki. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az előterjesztés mellékletét 
képező – ajánlattételi felhívást a fóti 1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 
emeleti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozóan elfogadja. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívás közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./-es pontban 
meghatározott és lefolytatott eljárás nyertesére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. pontban megjelölt 
ingatlan minimális havi bérleti díját nettó 63.900 Ft összegben határozza meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1., 2., 5. pont: azonnal; 3. pont: a döntést követő 10 napon belül; 

 4. pont: az ajánlatok beérkezését követő Képviselő-testületi ülés. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 32/2015 

Tárgy:Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

32/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

(30. sz. S/3-as sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 
melléklet szerinti tartalommal. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító 
Okirat, továbbá az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására és felkéri, hogy 
gondoskodjon az okiratok Magyar Államkincstárhoz való megküldéséről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 33/2015 

Tárgy:Döntés az önkormányzat megbízott jogi 
képviselői szerződésekről 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. január 28-ai rendes, nyílt üléséről 
 

33/2015. (I.28) KT. HATÁROZAT 
Döntés az önkormányzat megbízott jogi képviselői szerződésekről 

(26. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Nagy Attila György egyéni 
ügyvéddel, valamint a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződéseket 
2015. február 28-ig meghosszabbítja, változatlan tartalommal.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 03. 
 
 
 
 
 

 

 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 38/2015 

Tárgy:Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres 
önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozóan 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. február 11-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

38/2015. (II.11) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan 
(31. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című rendszeres 
önkormányzati lap szerkesztése, nyomdai előállítása, kiadása és terjesztése (vállalkozási 
szerződés)” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban a következő gazdasági szereplő tett érvényes 
ajánlatot: 
- Windhager Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.) 

 2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című rendszeres 
önkormányzati lap szerkesztése, nyomdai előállítása, kiadása és terjesztése (vállalkozási 
szerződés)” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban a következő gazdasági szereplő érvénytelen 
ajánlatot tett: 
- Göd Városi Kommunikációs Nonprofit Kft. és Lóczi és Társa Nyomdaipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. közös ajánlattevők (székhely: 2131 Göd, Pesti út 81. és 2120 Dunakeszi, 
Görgey Artúr u. 16.) érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
az összességében legelőnyösebb érvényes és nyertes ajánlatott a II. verzió vonatkozásában a 
Windhager Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.) nyújtotta be- 420.000.- Ft+ ÁFA/ 
hó, azaz 533.400.- Ft/hó - összeggel. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című rendszeres 
önkormányzati lap szerkesztése, nyomdai előállítása, kiadása és terjesztése (vállalkozási 
szerződés)” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás II. verzió vonatkozásában nyerteseként a 
Windhager Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.) ajánlattevőt hirdeti ki. 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című rendszeres 
önkormányzati lap szerkesztése, nyomdai előállítása, kiadása és terjesztése (vállalkozási 
szerződés)” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményes. 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fóti Hírnök 
című rendszeres önkormányzati lap szerkesztése, nyomdai előállítása, kiadása és terjesztése 
tárgyában a vállalkozási szerződést írja alá az eljárás nyertesével. 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szolgáltatás pénzügyi fedezetét 
a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 
rendeletének terhére biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő:1./-2./-3./-4./-5./pont: azonnal, 6./ pont: az eljárásról készült összegzés megküldését 
követő legkésőbb 30 napon belül, 7./ azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. február 12. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 39/2015 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 
 
 
 

 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
39/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Polgármesteri beszámoló 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 40/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám 
alatti önkormányzati ingatlanban 
Okmányiroda kialakításáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
40/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám alatti önkormányzati ingatlanban Okmányiroda 
kialakításáról (68. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Dunakeszi Járási Hivatal a Fót Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 2151 Fót, Dózsa 
György út 12-14. szám alatti ingatlanban az elhelyezéshez elvi hozzájárulását adja az Fót 
Város Önkormányzata PMKH Dunakeszi Járási Hivatal Fóti Kirendeltsége céljára. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
további tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt 
feladat ellátása érdekében 8.000.000 Ft keretösszegetFót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésbe építtesse be, Fót Város Önkormányzata a felmerülő 
költésegeket vállalja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1.-2. pont: azonnal, 3. pont: a 2015. évi költségvetés módosításakor. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 41/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám 
alatti önkormányzati ingatlanban 
Okmányiroda kialakításáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
41/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám alatti önkormányzati ingatlanban Okmányiroda 
kialakításáról (68. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Dunakeszi Járási Hivatal a Fót Város Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 2151 Fót, Dózsa 
György út 12-14. szám alatti ingatlanban helyet biztosít a PMKH Dunakeszi Járási Hivatal 
Fóti Kirendeltsége céljára. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
további tárgyalások lefolytatására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt 
feladat ellátása érdekében 7.000.000 Ft összeget Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a 2015. évi költségvetésbe építtesse be. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1.-2. pont: azonnal, 3. pont: a 2015. évi költségvetés módosításakor. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 42/2015 

Tárgy:Döntés az önkormányzati intézményekben 
igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési 
díjak, továbbá az önkormányzati személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjának szabályozásáról szóló, 7/2011. (III.3.) 
önkormányzati rendelettel összefüggő kiadásokkal 
kapcsolatban 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
42/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési 
díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjának szabályozásáról szóló, 7/2011. (III.3.) önkormányzati rendelettel összefüggő 
kiadásokkal kapcsolatban 

(43. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítsen kimutatás 
arról, hogy mekkora többletkiadást jelent az Önkormányzat számára a rendelet elfogadása, 
mind a gyerekek, mind az idősek, mind a diétás étkeztetés tekintetében. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 43/2015 

Tárgy:Döntés a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet 
módosítására, és a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatával kapcsolatban  
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

43/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) 

önkormányzati rendelet módosítására, és a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával 

kapcsolatban (49. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felülvizsgálja Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének „A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendeletét” a Képviselő-testület 2015. 
október havi rendes ülésén. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester,  
Határidő: 2015. október havi rendes ülés. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 44/2015 

Tárgy:Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének 
elfogadása 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
44/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadása 
(23/A. sz. anyag) 

 
1/ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2015. évre vonatkozó 
Üzleti Tervét azzal, hogy: 

• készüljön az Önkormányzat könyvvizsgálójának véleménye alapján döntés-előkészítő 
anyag a kertészeti tevékenység továbbfolytatásáról  

• a 28 millió forintban meghatározott fejlesztési keretösszegre készüljön ütemezés  
• az önkormányzati szó kerüljön törlésre a tervtábla 2/c. pontjából 

2./ A fejlesztési tervben szereplő feladatokra elfogadja a Kft. nettó 27.400 eFt-os fejlesztési 
tervét azzal, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből bruttó 28.000 eFt támogatást 
biztosít, melyhez önrészt a Kft. egyéb támogatásból, illetve vállalkozási tevékenységének 
eredménye terhére biztosíthat. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
szeptemberi rendes testületi ülésre készítsen gyorsmérleget az I. félévi tevékenységéről, 
amely tartalmazza a tervtábla időarányos teljesítési adatokkal történő kiegészítését. 
Felelős: 1./ pont esetén Bartos Sándor polgármester és Szent-Iványi Géza ügyvezető, 2-3./ 
pont esetén Szent-Iványi Géza ügyvezető,  
Határidő:  1./ pont esetén: 2015. március 31; 2./ pont esetén azonnal; 3./ pont esetén 2015. 
szeptember 10. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 45/2015 

Tárgy:Döntés a Fóti Római Katolikus 
Egyházközség támogatásáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
45/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Római Katolikus Egyházközség támogatásáról 
(46. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fóti Római 

Katolikus Egyházközség (2151 Fót, Vörösmarty u. 2.) által a 2014. december 22-én kelt, 
16.000.000,-Ft-ról, azaz: Tizenhatmillió forintról szóló „A 2014. évben nem szociális 
ellátásként nyújtott, céljellegű önkormányzati támogatás felhasználásának pénzügyi 
elszámolása és szakmai beszámolója” megnevezésű elszámolását, azzal hogy az 
Egyházközséget 27.000.000.-Ft támogatási összegből 11.000.000,-Ft összegű visszafizetési 
kötelezettség terheli. 

2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 11.000.000,-Ft összeggel 
támogatja az Fóti Római Katolikus Egyházközség (2151 Fót, Vörösmarty u. 2.) 1019-1020 
hrsz-ú ingatlanon tervezett Óvoda építési projektjét a kérelme szerint. A támogatási összeg 
teljesítése a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozat értelmében pénzmozgással nem jár. 

3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott visszafizetést és a 2. pontban meghatározott 11.000.000,-Ft összegű 
támogatást építtesse be az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletébe. 

4. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződést a Fóti Római Katolikus Egyházközséggel kösse meg és írja alá.  

Felelős: Bartos Sándor polgármester , 
Határidő: 1-2. pont esetén: azonnal, 3. pont esetén: 2015. évi költségvetési rendelet 
elfogadása, 4. pont esetén: a költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 46/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzata 2015. évi 
Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
46/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzata 2015. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
(48. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft, Fóti Gazdasági 

Ellátó Szervezet, valamint a Fót Város Önkormányzata létszámigényét 2015 évre 
vonatkozóan jóváhagyja. (1sz.melléklet.) 

2. Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.pontban meghatározott közfoglalkoztatási terv alapján 
biztosítja a 6.610 eFt önrészt és a 2015.évi költségvetésbe betervezi a 45.541 eFt személyi 
és bér járulék kiadását. 

3. A Képviselő- testület felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft, a Gazdasági Ellátó Szervezet, és 
Fót Város Polgármesterét, hogy közfoglalkoztatási kérelmet - a pályázati kiírásnak és az 
igényeknek megfelelően dolgozza ki és nyújtsa be a biztosított önrész mellett.  

4. Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat által az Országos Közfoglalkoztatási Program 
keretében foglalkoztatott 10 fő részére a program által nem támogatott költségeire 
792.000.-Ft támogatást nyújt. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 47/2015 

Tárgy:Döntés a Rákóczi Szövetség 
„Beiratkozási Ösztöndíj Program” 
támogatásáról 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
47/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Program” támogatásáról 
(51. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rákóczi Szövetség 
„Beiratkozási Ösztöndíj Programját”100.000 Ft összeggel támogatja.  
2./ A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
támogatási összeget az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe építesse be. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
támogatási összegről a Támogatási szerződést írja alá. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy Fót 
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete elfogadását követően foganatosítsa a 
1. pontban körülírt kötelezettségvállalást.   
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal, a 3. pont vonatkozásában az önkormányzat költségvetési rendelete 
hatálybalépését követően. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 48/2015 

Tárgy:Döntés Fót, Lehel u. 13. szám alatti 
ingatlan megvételéről 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
48/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót, Lehel u. 13. szám alatti ingatlan megvételéről 
(47. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja megvásárolni a 
2151 Fót, Lehel u. 13. sz. alatti, 4283 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű 
ingatlan társtulajdonosaitól ingatlanrészüket. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 49/2015 

Tárgy:Döntés a Fót Város Önkormányzat 
tulajdonát képező 2032/41 hrsz. alatti 
ingatlan területének megosztásáról 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
49/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót Város Önkormányzat tulajdonát képező 2032/41 hrsz. alatti ingatlan területének 
megosztásáról (13/A. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Fót Város 

Önkormányzat tulajdonát képező Fót, Ybl Miklós utcai, 2032/41 hrsz. alatti, 7199 m2 
nagyságú beépítetlen belterületű ingatlan 3 db – egyenként 3000 m2, 2100 m2, 2099 m2 
alapterületű – ingatlanokra történő megosztásához.  

2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
körülírt ingatlan területmegosztásának Földhivatalnál történő átvezetése érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, a szükséges dokumentumokat írja alá.  

3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az új 
helyrajzi-számon szereplő 3 ingatlan bruttó és becsült értékének meghatározása, 
forgalomképessé nyilvánítása, valamint önkormányzati vagyonba történő felvétele iránt az 
intézkedést tegye meg.  

4. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megosztást 
követően az ingatlanok értékesítése érdekében a pályázati felhívás tartalmáról, kiírásáról, 
feltételeiről szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 
elé.   

5. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a telekalakítás, értékbecslés aktualizálás 
költségeire bruttó: 138.100,-Ft összeget biztosít a 2015. évi költségvetés 
vagyongazdálkodási kiadások sor terhére. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1. pont esetén: azonnal; 2. pont esetén: a döntéstől számított 30 napon belül; 3. 
pont esetén: földhivatalnál történő átvezetést követő 60 napon belül; 4. pont esetén: 2015. 
12.31.; 5. pont esetén: 2015. évi költségvetés elfogadása. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 50/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 11. szám 
alatti telek növényzettől való megtisztításáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
50/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Dózsa Gy. út 11. szám alatti telek növényzettől való megtisztításáról 
(39. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Dózsa György út 11 
számú ingatlant közmunka program keretében megtisztítja, növényzetet kiírtja.   
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Dózsa György út 
11. alatti telek 1-es pontban szereplő feladatainak rendezésére Bruttó 127.000,- Ft-ot biztosít 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
jelzett összeg költségvetésbe történő beépítéséről. 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az1-es pontban rögzített 
feladatok kivitelezését a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-től megrendeli. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-es pontban 
szereplő feladatok ellátására a szükséges intézkedéseket tegye meg, a megrendelést írja alá. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont:a 2015 évi költségvetés elfogadásakor, 3./pont: azonnal, 
 4./pont:a 2015 évi költségvetés elfogadása után 15 munkanapon belül.” 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 51/2015 

Tárgy:Döntés a Koltai László által készített 
Andi József „Betyár” szobor felállításáról 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
51/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Koltai László által készített Andi József „Betyár” szobor felállításáról 
(53. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szobor kiegészítő elemeire és a 
szobor felállításával kapcsolatos egyéb költségre a céltartalék sor terhére 550.000 Ft összeget 
biztosít. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester,  
Határidő: azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 52/2015 

Tárgy:Döntés a Koltai László által készített 
Andi József „Betyár” szobor felállításáról 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
52/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Koltai László által készített Andi József „Betyár” szobor felállításáról 
(53. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy köztéri szobrot állít Andi 
József, Fóti Betyár személyének és elfogadja Koltai László szobrász felajánlását, amely az 
általa készített szobor térítésmentes átadásáról szól.   
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szobor kiegészítő elemeire 
és a szobor felállításával kapcsolatos egyéb költségre a céltartalék sor terhére 550.000 Ft 
összeget biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy az összeget az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe építesse be. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Koltai László szobrásszal 
kötött ajándékozási szerződést - eszmei értékkel meghatározva - írja alá. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a kiegészítő munkálatokról szóló kivitelezési szerződést, mely a műszaki 
paramétereket is tartalmazza a szobrásszal írja alá. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Betyár köztéri szobrot 
2015. szeptember 20-án a Fay Présház előtti, 6426 hrsz-úhelyszínen állítja fel. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1.,2. pont esetében azonnal, 3. pont vonatkozásában az önkormányzat költségvetési 
rendelete hatálybalépését követően, 4.pont esetében: 2015. szeptember 20. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 53/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Malom utca 1. szám alatti 
épületek energetikai korszerűsítésének 
tárgyában 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

53/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Malom utca 1. szám alatti épületek energetikai korszerűsítésének tárgyában 

(45. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a Fót, Malom 
utca 1. szám alatti épületek (iroda és csarnok) energetikai korszerűsítése pályázati kiíráson, 
annak kiírásakor, amennyiben a vizsgálati anyag azt alátámasztja. 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Malom utca 1. 
szám alatti épületek energetikai tanúsítványának, felmérési, építész terveinek, megtakarítási-
megtérülési számításainak, költségvetésének elkészítésére bruttó  748 550 Ft-ot biztosít az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
jelzett összeg költségvetésbe történő beépítéséről. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 
a pályázaton való induláshoz szükséges előkészítő feladatok ellátásáról (ajánlatok bekérése, 
értékelése, szerződéskötés). 
Felelős: Bartos Sándor polgármester,  
Határidő: 1./vizsgálati anyag megtárgyalása, 2./pont: 2015 évi költségvetés elfogadása, 
3./pont: azonnal. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 54/2015 

Tárgy:Döntés „A fóti termelői piac kiszolgáló 
épületének kivitelezése (átalányáras 
kivitelezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményére vonatkozóan 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

54/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés „A fóti termelői piac kiszolgáló épületének kivitelezése (átalányáras kivitelezési 

szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan 
(54. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A fóti termelői piac 
kiszolgáló épületének kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 

-  Eco System Hungary Kft. (1107 Budapest, Árpa utca 8.),  
- Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg 

Aulich u. 3.),  
-  T-Invest'91 Kft. (6724 Szeged, Ősz u. 11.),  
-  Bástya Millenium Kft. (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3),  
-  Polip 2001 Kft. (8100 Várpalota, Szent Imre u. 11. tetőtér 3) 

2./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A fóti termelői piac 
kiszolgáló épületének kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárásban Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján a következő gazdasági 
szereplők érvénytelen ajánlatot tettek: 

- Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.)  
- Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 32.) 

3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházás 
megvalósítása érdekében 55.880.-Ft.- pótelőirányzatot biztosít és felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon pótelőirányzat 2015.évi költségvetésbe történő beépítéséről a 
„Telekvásárlás (Kisalagi temető bővítéséhez)” sor terhére 

4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az „A fóti termelői 
piac kiszolgáló épületének kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményes volt. 

5. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot az Everling 
Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2117 Isaszeg Aulich u. 3.) 
tette. (5%-os tartalékkerettel növelt ajánlati ár: nettó 27.800.000 Ft azaz bruttó: 35.306.000.-
Ft) összeggel. 

6. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „A fóti termelői piac 
kiszolgáló épületének kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési 
eljárás nyerteseként az Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 2117 Isaszeg Aulich u. 3.)  ajánlattevőt hirdeti ki. 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „A fóti termelői piac kiszolgáló 
épületének kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő, azaz 
második helyezett ajánlatot nem nevez meg. 



8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a termelői 
piac kiszolgáló épületének kivitelezéséhez szükséges kivitelezési szerződést az Everling 
Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel írja alá. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./ 2./. azonnal, 3.A azonnal, a fedezet tekintetében 2015. évi költségvetés 
elfogadásakor, 4./ 5./ 6./ 7./A azonnal 8./ legkorábban a Kbt. 124.§ (6) bekezdésének előírása 
alapján az írásbeli összegezés megküldése napját követő11. napon, legkésőbb a Kbt. 124.§ (5) 
bekezdése szerinti ajánlati kötöttségnek a meghosszabbított időtartamán belül, azaz az írásbeli 
összegezés megküldését követő naptól számított 60. napon belül.  
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 55/2015 

Tárgy:Döntés nyári napközis tábor 
megszervezéséről 
 
 

 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
55/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés nyári napközis tábor megszervezéséről 
(40. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyári napközis tábor 
megszervezésére és lebonyolítására 2.353.000 Ft keretösszeget határoz meg.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 56/2015 

Tárgy:Döntés nyári napközis tábor 
megszervezéséről 
 
 

 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
56/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés nyári napközis tábor megszervezéséről 
(40. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2.353.000 Ft önkormányzati 
finanszírozással jóváhagyja a nyári tábor tervezetét hat hétre. 
2.  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyári napközis tábor 
megszervezésére és lebonyolítására 2.353.000 Ft keretösszeget határoz meg.  
3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontok 
alapján a nyári tábor költségeinek fedezetét és bevételeit terveztesse be az ESZEI (személyi) 
és a GESZ (dologi) költségvetésébe.   
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1. és 2. pont esetében azonnal, 3./ pont esetén az önkormányzat költségvetési 
rendelete elfogadását követően. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 57/2015 

Tárgy:Javaslat Fót Város Önkormányzat 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítására 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
57/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Javaslat Fót Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítására 

(50. sz. anyag) 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre 
várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 58/2015 

Tárgy:Döntés szociális térkép elkészítéséről 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
58/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés szociális térkép elkészítéséről 

(6/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót város közigazgatási 
területén szociális térkép elkészítésére” vonatkozó ajánlati felhívást a 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót város közigazgatási 
területén szociális térkép elkészítésére” tárgyú ajánlattételi felhívását Fót Város hivatalos 
honlapján, valamint a Magyar Nemzet országos napilapban valamit a Szociális Szakmai 
Szövetségonline hirdetési felületen közzéteszi. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lefolytatandó 
pályáztatás során felmerülő közzététel és megjelentetés költségeire bruttó 400.000,- Ft 
keretösszeget biztosít. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közzététel és 
megjelentetés fedezetét Fót Város Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelete 
terhére biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelzett összeg 2015. évi 
költségvetésbe történő beépítéséről. 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a beérkezett ajánlatok és 
tárgyalások eredményeképpen a Szakmai Munkacsoport hozza meg. 
6/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott ajánlattételi eljárás eredményessége esetén, a vállalkozási szerződést 
az Ajánlattételi felhívás mellékletléte szerinti tartalommal írja alá az eljárás nyertesével. 
Felelős: szakmai munkacsoport, Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 5 napon belül, 3-4./pont: azonnal, 
5./pont: az ajánlatok beérkezését és elbírálását követő 5 napon belül, 6./pont: az eljárásról 
készült összegzés megküldését követő legkésőbb 10 napon belül. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 59/2015 

Tárgy:Döntés szociális térkép elkészítéséről 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
59/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) önkormányzati 
tagságáról (60. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja aGödöllő Környéki 
Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) önkormányzati tagságáról szóló 
tájékoztatást.  
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a GKRTE 1 millió Ft összegű tagdíját 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe építesse be. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót 
Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete elfogadását követően a tagdíjfizetési 
kötelezettséget teljesítse.   
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a GKRTE 
szakmai programjaira szóló meghívót juttassa el a Képviselő-testület tagjai részére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester,  
Határidő: azonnal, a 3. pont vonatkozásában az önkormányzat költségvetési rendelete 
hatálybalépését követően. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 60/2015 

Tárgy:Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 
 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

60/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Kiemelt városi rendezvények 2015. évben 

(18/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi állami ünnepek rendjétaz 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Állami ünnep Rendezésért felelős 

intézmény, szervezet 
Költségvetési igény 
(bruttó) 

Március 15. 
 
Helyi kitüntetések 
adományozása 

FKKK, 
Fóti Ökumenikus Iskola 
FKÖH 

 200.000 Ft  
 
  2.900 000 Ft 

Augusztus 20.  
Búcsú, tűzijáték, koncert 
Paradicsomfesztivál (ld. 2. t.) 

FKKK 
 
 

 100.000 Ft 
 

Október 23. FKKK 
 
 

  300 000 Ft 
 

Összesen:  3.500.000Ft  
 

2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében az elfogadott összegeket építtesse be. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 61/2015 

Tárgy:Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

61/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Kiemelt városi rendezvények 2015. évben 

(18/A. sz. anyag) 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi kiemelt városi rendezvények, 
kulturális események, feladatok rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

Kiemelt városi 
rendezvény, évforduló 

Ideje Forrás 
módja 

Költségvetési igény 
bruttó 

Rendezésért felelős 
intézmény, szervezet 

Tavaszi hadjárat április 8. 
 

Tám. szerz.  100.000 Ft FKÖH 
Sándor Huszárok Egy. 

Költészet Napja április 10. Tám. szerz. 100.000 Ft 
 

Garay J. Ált. Iskola 
civil szervezete 

Városi Gyermeknap 
Fóti Futi program 
Városi Főzőverseny 
Fóti Tó partján 

május 30. FKKK 
Önk. 

1.600.000 Ft FKKK, Most Egyesület, 
fóti Auchan Áruház, 
Fót Város 
Önkormányzata, 
FKÖH 
 

Közalkalmazottak Napja május 28. Önk. 500.000 Ft FKÖH 
 

Köztisztviselők Napja július 1. Önk. 400.000 Ft 
 

FKÖH 

V. Paradicsomfesztivál augusztus 20. Önk. 2.000.000 Ft 
 

FKÖH 

Fóti Szüret 47.  
 

szeptember 20. 
 

FKKK 2.500.000 Ft 
 

FKKK 
 

Fröccsfesztivál   300.000 Ft Vállalkozó 
 

Regionális vers-és 
prózamondó verseny 

november 14. Tám. 
szerz.  

200.000 Ft Németh Kálmán Ált.Isk. 
civil szervezete 

Fóti Advent 
díszkivilágítás, Betlehem, 
koszorú,  
vasárnaponként egy-egy 
esemény (Apponyi 
szoboravatás, Vörösmarty 
Emléknap, Luca Nap, 
Karácsonyi ünnep) 

december 1-23. Önk. 800.000 Ft FKÖH 
FKKK 
helyi egyházak 
 

Mindenki Karácsonya december 19-20. Önk. 300.000 Ft Népművészeti Iskola 
 

II. Világháború  
befejezésének 70. 
évfordulója 

május 10. Önk 200.000 Ft FKÖH 

Andi József szoboravatás  Önk. 150.000 Ft FKÖH 

Apponyi Franciska 
szoborállítás 

november 29. Önk. 100.000 Ft FKÖH 

Egyéb kulturális tartalék 
keret  

 Önk. 300.000 Ft 
 

FKÖH 



2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt 
pénzösszegnek az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe történő betervezéséről. 
3./ A rendezvényért felelős és/vagy támogatott jóváhagyás céljából nyújtsa be a Jogi, 
Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságnak a rendezvény program és költségvetési tervét 
legkésőbb a rendezvény időpontja előtt 30 nappal.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vörösmarty Emlékév  FKKK 
 

500.000 Ft FKKK 

Összesen:                  10.050.000 Ft 
 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 62/2015 

Tárgy:Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

62/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Kiemelt városi rendezvények 2015. évben 

(18/A. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek, 
magánszemélyek és helyi egyházak kulturális és sport tevékenysége támogatása céljából  
Kulturális és Közművelődési Alapra 2.500 e Ft-ot 
Sport Pályázati Alap 1.500 e Ft-otbiztosít. 
2./A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a 
kulturális pályázat pályázati feltételeit dolgozza ki és végezze el a pályázat koordinálási 
munkáit. 
3./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésébe a 4.000 e Ft, azaz Négymillió forint keret összeget építtesse be a Kulturális és 
Közművelődési, valamint a Sport Pályázati Alapok céljára. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 63/2015 

Tárgy:Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

63/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Kiemelt városi rendezvények 2015. évben 

(18/A. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy folytatja a termelői piaci 
napok programot és szervezésével a Fóti Közszolgáltató Kft-t bízza meg. A jeles napokhoz 
kötődő termelői piacnap költségeire 1 millió Ft összegű keretet biztosít. 
2/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott célra és összegre kössön szerződést a Fóti Közszolgáltató Kft-vel. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
piaci napok költségének pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az 
Önkormányzat 2015 évi költségvetésében biztosítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a fedezet 2015. évi költségvetésbe történő beépítéséről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 64/2015 

Tárgy:Kiemelt városi rendezvények 2015. 
évben 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

64/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Kiemelt városi rendezvények 2015. évben 

(18/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi 
költségvetést úgy terjessze elő, hogy Horváth Lajos történész részére Fót története 1711-
1945-ig című monográfiára 1 millió forint keretösszeget szerepeltessen.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 65/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város közigazgatási 
területén a lakossági veszélyes hulladékok 
gyűjtése pályázatról  
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

65/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése 

pályázatról (64. sz. anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város 

közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2015. évben” tárgyú 
pályázat nyertesének a 2015. január 12. napján kelt árajánlata alapján a Trans-Global 
Környezetvédelmi Kft. (cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.; cégjegyzékszám: 01 09 
076448, adószám: 10549850-2-42) nevű, míg második helyezettnek a DESIGN Termelő, 
Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (cím: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.; cégjegyzékszám: 03 09 
000194, adószám: 10304752-2-03) nevű céget jelöli meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a nyertes ajánlattevő Trans-Global Környezetvédelmi Kft., valamint a további 
ajánlattevő képviselőjét. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak 
alapulvételével, Fót Város Önkormányzata nevében a Trans-Global Környezetvédelmi 
Kft-vel a „Fót Város közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 
2015. évben” tárgyú Vállalkozási szerződést aláírja. 

4. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. pontban megjelölt 
kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
„Környezetvédelmi keret” sora terhére biztosítja. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal,Trans-Global Környezetvédelmi Kft. és a további ajánlattevőknek a 
döntésről történő értesítésére a döntést követő 8 napon belül; a „Fót Város közigazgatási 
területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2015. évben” tárgyú Vállalkozási 
szerződés megkötésére a döntést követő 15 napon belül. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 66/2015 

Tárgy:Döntés Devecz Lajos és Misnyovszki 
Tamás tulajdonát képező Fót, 4560/27 hrsz-ú 
ingatlan megvételéről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

66/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés Devecz Lajos és Misnyovszki Tamás tulajdonát képező Fót, 4560/27 hrsz-ú ingatlan 

megvételéről (65. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vásárolni a 
Devecz Lajos (1147 Budapest, Kerékgyártó u. 47-49.) tulajdonát 143/215-öd részben képező, 
valamint Misnyovszki Tamás (2151 Fót, Sallai u. 29. ) tulajdonát 72/215-öd arányban képező 
Fót, 4560/27 hrsz-ú, 215 m2 alapterületű,  „kivett beépítetlen terület” művelési ágú belterületi 
ingatlant az eladók által meghatározott 6.400.000.- azaz hatmillió négyszázezer forintos 
vételáron. 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy amennyiben 
Fót Város Önkormányzatának ingatlan értékesítésből származó fedezete realizálódik, az 
eladókkal az adásvételi szerződést kösse meg és írja alá, azzal a feltétellel, hogy eladók az 
ingatlan per-, teher- és igénymentességéért szavatosságot vállalnak és az ingatlan-
nyilvántartási átvezetés költségei az eladókat terhelik. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1. pont esetén: azonnal, 2. pont esetén: az adásvételi szerződés megkötése a 
feltételek teljesülését követő 60 napon belül. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 67/2015 

Tárgy:Döntés Fót, járdaépítési koncepciójáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
67/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót, járdaépítési koncepciójáról 
(71. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Fót Város 
2015-2020-ig terjedő időszakra vonatkozó 6 éves járdaépítési koncepcióját, a koncepció 
beépítésre kerül a gazdasági programba. 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a járdaépítési koncepció 2015 
évben megvalósítandó I. ütemeként az alábbi utcai járdák építését tervezi megvalósítani: 
Nagy László utca, Szabó Dezső utca és Pipacs utca, valamint Baross utca.  
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy építtessen 
be járdaépítésre vonatkozó költségvetési sort az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletébe. 
Felelős: Bartos Sándorpolgármester, 
Határidő: 1./-2./-3. azonnal. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 68/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Kund Pál utca, Tóth 
Árpád utca és Beniczky köz útépítés 
terveinek elkészítéséhez szükséges tervező 
kiválasztásáról 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

68/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Kund Pál utca, Tóth Árpád utca és Beniczky köz útépítés terveinek 

elkészítéséhez szükséges tervező kiválasztásáról 
(70. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Kund Pál utca, 
Tóth Árpád utca és Beniczky köz útépítésének tervezéséről Fót Város Önkormányzata és a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata alapján, a 
tervezéshez szükséges tervező kiválasztásáról ajánlattételi eljárás keretében gondoskodik. 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Kund Pál utca, 
Tóth Árpád utca és Beniczky köz útépítésének tervezéséhez szükséges tervezési feladatokra” 
vonatkozó ajánlattételi felhívást a 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást a 2. sz. melléklet szerinti tervezőknek megküldi. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Kund Pál utca, 
Tóth Árpád utca és Beniczky köz útépítésének tervezéséhez szükséges tervező kiválasztása 
tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza 
meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót, Kund 
Pál utca, Tóth Árpád utca és Beniczky köz útépítésének tervezéséhezszükséges tervező 
tárgyában lefolytatott ajánlattételi eljárás eredményessége esetén a tervezési szerződést írja 
alá az eljárás nyertesével. 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezői munkák 
fedezetéhez szükséges bruttó 1.905.000 Ft összeget Fót város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándorpolgármester 
Határidő: 1./-2. azonnal 3./ a költségvetési rendeletelfogadását követő 5 napon belül 4./ az 
ajánlatok beérkezését követő 10 napon belül, 5./ az ajánlatok elbírálását követő 10 napon 
belül, 6./ azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 69/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Czuczor Gergely és 
Virág Benedek utca útépítésének és 
csapadékvíz elvezetésének 
kivitelezéséhezszükséges műszaki ellenőr 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

69/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Czuczor Gergely és Virág Benedek utca útépítésének és csapadékvíz 

elvezetésének kivitelezéséhezszükséges műszaki ellenőr kiválasztásáról 
(69. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Czuczor Gergely 
utca és Virág Benedek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez 
szükséges műszaki ellenőri feladatokra kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja úgy, hogy 
biztosít hozzá a már biztosított 2.000.000.-Ft-on felül további 895.600 Ft-ot (összesen: 
2.895.6000.-Ft).  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Czuczor Gergely utca 
és Virág Benedek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének kivitelezéséhez szükséges 
műszaki ellenőri feladatokra”  a nyertes pályázónak a PANNON PJ. KFT-t (2131 Göd, Hessp 
R. u. 6.) hirdeti ki.A második helyezett a NALA-MI Kft. (2146 mogyoród, Templom u. 9.). 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót, 
Czuczor Gergely utca és Virág Benedek utca útépítésének és csapadékvíz elvezetésének 
kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok tárgyában lefolytatott ajánlattételi 
eljárás nyertesével, a PANNON PJ. KFT-vel a megbízási szerződést írja alá és a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri 
munkák fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe 
beépítteti az útépítés (Czuczor-Virág) soron.. 
Felelős: Bartos Sándorpolgármester 
Határidő: 1./-2. azonnal 3./ a költségvetési rendelet elfogadását követő 10 napon belül, 4./ 
azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 70/2015 

Tárgy:Döntés a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal létszámának bővítéséről és a Fóti 
GESZ álláshelyének átminősítéséről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

70/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítéséről és a Fóti GESZ 

álláshelyének átminősítéséről 
(73. sz. anyag) 

 
1.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzügyi –
gazdálkodási feladatok gyorsabb és szakszerűbb ellátása érdekében a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal főfoglalkozású, teljes munkaidős köztisztviselői létszámát 
2015.március 1-jei hatállyal 1 fő határozatlan időtartamra, 1 fő egy évre történő 
foglalkoztatását engedélyezi, így a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 59 főben 
határozza meg, melyből a Pénzügyi és Adóügyi Osztály létszáma a Hivatal székhelyén 17 fő. 
A létszámbővítés költségeire 6.000 eFt keretösszeget biztosít. 
2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján az jegyzőt, 
hogy az 1.) pontban foglalt döntést a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatában vezesse át. 
3.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1.) 
pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelettervezetének előkészítésekor a létszámbővítés költségeinek beépítéséről. 
Felelős: 1.) és 3.) pont:Bartos Sándor polgármester, 2.) pont: jegyző.  
Határidő: 1.), 3.) 2015. február 25., 2.) 2015. február 28. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 71/2015 

Tárgy:Döntés a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal létszámának bővítéséről és a Fóti 
GESZ álláshelyének átminősítéséről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

71/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítéséről és a Fóti GESZ 

álláshelyének átminősítéséről 
(73. sz. anyag) 

 
1.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Fóti 
GESZ belső ellenőri álláshelyének átminősítését számviteli munkatárssá 1 év határozott 
időtartamra, így a Fóti GESZ létszáma változatlanul 48,5 fő. 
2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján az 
intézményvezetőt, hogy az 1.) pontban foglalt döntést a Fóti GESZ Szervezeti és Működési 
Szabályzatában vezesse át. 
3.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti GESZ belső ellenőri 
feladatainak ellátására 1.257 eFt pótelőirányzatot biztosít. 
4.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1.)-3.) 
pontban foglaltaknak megfelelően gondoskodjon az Önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendelettervezetének előkészítésekor a létszámbővítés költségeinek beépítéséről. 
Felelős: 1.), 3.), 4.) pont:Bartos Sándor polgármester, 2.) pont: intézményvezető, 
Határidő: 1.), 3.), 4.) 2015. február 25., 2.) 2015. február 28. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 72/2015 

Tárgy:Döntés Az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési rendelet felülvizsgálatával 
kapcsolatban 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

72/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban 

(55. sz. anyag) 
 
Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. szeptember havi rendes Képviselő-
testületi ülésen felülvizsgálatra kerül. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 73/2015 

Tárgy:Döntés a „Csak semmi pánik” 
elnevezésű bűnmegelőzési programban 
történő részvételről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

73/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Csak semmi pánik” elnevezésű bűnmegelőzési programban történő részvételről 

(59. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt 
kíván venni a „Csak semmi pánik” elnevezésű bűnmegelőzési programban. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-
testület április havi rendes ülésére készíttessen előterjesztést az alábbi szempontok alapján: 
- vizsgálja meg, hogy az igények alapján hány készülék haszonkölcsönbe vétele indokolt, 
- tegyen javaslatot arra, mely szervezet lássa el a kivonuló szolgálat biztosítását, 
- kerüljön kimutatásra, hogy a jelzőrendszeres szolgáltatásra hány fős a várakozó lista,  
- a fentiek alapján készíttessen költségkalkulációt a forrás biztosítására. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: a Képviselő-testület április havi rendes ülése. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 74/2015 

Tárgy:Döntés a „Csak semmi pánik” 
elnevezésű bűnmegelőzési programban 
történő részvételről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

74/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés az önkormányzat megbízott jogi képviselői szerződésekről 

(26/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ügyvédi megbízási 
szerződést köt Dr. Nagy Attila György egyéni ügyvéddel a mellékelt szerződéses tartalommal.  
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ügyvédi megbízási 
szerződést köt a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával a mellékelt szerződéses tartalommal.  
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntés 
(pénzügyi kötelezettségvállalás) fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére biztosítja. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1-2 
pontokban megjelölt szerződések aláírására.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 75/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
tulajdonát képező 1896 hrsz-ú ingatlanra 
történő útszolgalmi jog bejegyzéséről. 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
75/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat tulajdonát képező 1896 hrsz-ú ingatlanra történő 
útszolgalmi jog bejegyzéséről. 

(66. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Fót Város 
Önkormányzat tulajdonát 1/1 arányban képező 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 14. sz. alatti, 1896 
hrsz-ú, 545 m2alapterületű belterületi ingatlanra útszolgalmi jog bejegyzéséhez, melynek 
kedvezményezettje a 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 16. A. 1897/1 hrsz-ú, 682 m2alapterületű 
ingatlan. 

2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel 
Asztalos Attila, Asztalosné Für Margit 2120 Dunakeszi Szilágyi u. 27. sz. alatti lakosokat, 
hogy az ingatlanuk megközelítését a Dunakeszi Járási Hivatal Járási Földhivatala 
nyilvántartásában szereplő állapot szerint állítsák helyre.  

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 76/2015 

Tárgy:A 2015/2016-os nevelési évben 
indítandó óvodai csoportok száma, valamint 
az intézményekben a beiratkozás 
időpontjának meghatározása 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

76/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
A 2015/2016-os nevelési évben indítandó óvodai csoportok száma, valamint az 

intézményekben a beiratkozás időpontjának meghatározása 
(41. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő óvodák beíratási 
időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:  
Óvodai beíratás időpontja: 2015.  április 22-23-24. 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 
Határidő: folyamatos; az intézményvezetők értesítése a határozat meghozatalától számított:  
8 nap  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő óvodák csoportszámát 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

1. Fóti Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde 

  
 
 

15 
Béke utcai 
tagintézmény 

4 

Eőri Barna utcai 
tagintézmény 

3 

Bölcsőde utcai 
tagintézmény 

8 

2. Apponyi Franciska 
Óvoda 

  
 
 
 

12 

Fruzsina utcai 
tagintézmény 
 

 
4 

Vásár  téri  
tagintézmény 
 

 
2 
 

Ibolyás utcai 
tagintézmény 

 
4 

Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: folyamatos (2015/2016. nevelési év). 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 77/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fót Város közterület-
felügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. év 
második félévi munkájáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

77/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a Fót Város közterület-felügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. év második félévi 

munkájáról (38. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fót Város mezei 
őrszolgálatának 2014. év második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 78/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fót Város közterület-
felügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. év 
második félévi munkájáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

78/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a Fót Város közterület-felügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. év második félévi 

munkájáról (38. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el a Fót Város 
közterület-felügyeletének 2014. év második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-
testület március havi rendes ülésére készítessen részletes beszámolót a 2014. év második 
félévi tevékenységéről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./ azonnal, 2./ 2015. március havi rendes Kt. ülés. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 79/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fót Város közterület-
felügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. év 
második félévi munkájáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

79/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a Fót Város közterület-felügyelete és a mezei őrszolgálat 2014. év második félévi 

munkájáról (38. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megszűnteti a mezőőri szolgálat 
0,5 álláshelyét. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 2015. március 31. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 80/2015 

Tárgy:Döntés a 2015. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal székhelyén 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

80/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelyén (37 sz. anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén 2015. augusztus 3. napjától 2015. augusztus 14. napjáig (11 munkanapot érintően) 
igazgatási szünetet rendel el. 
2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban 
az 1. pontban elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – 
felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 
3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt 
igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Határidő: 1. pont: azonnal; 2-3. pont: 2015. július 10. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 81/2015 

Tárgy:Döntés a polgármester 2015. évi 
szabadságolási tervének jóváhagyásáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

81/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról 

(36. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdésében 
foglaltak alapján a határozat melléklete szerint elfogadja Bartos Sándor polgármester 2015. 
évre vonatkozó szabadságolási tervét. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Határidő: 2015. február 28. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 82/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzata és a 
települési nemzetiségi önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás alapján 
helyiség biztosítása 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

82/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás alapján helyiség biztosítása 
(67. sz. anyag) 

 
1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. I/3. szám alatti irodahelyiségben 
biztosít ingyenes használatot.  
2.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. 
alpontban meghatározott irodahelyiség tárgyi szerződését készíttesse elő és írja alá.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: a döntést követő 10 napon belül. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 83/2015 

Tárgy:Döntés a Fót Kossuth Lajos u. 38. 
szám alatti (volt pizzéria) ingatlan 
épületének hasznosítása tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

83/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót Kossuth Lajos u. 38. szám alatti (volt pizzéria) ingatlan épületének hasznosítása 

tárgyában (76. sz. S2-es sürgősségi anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítessen 
tájékoztatást arról, hogy mekkora összegű közüzemi számla-, illetve bérleti díj tartozás 
halmozódott fel, a Fót Kossuth Lajos u. 38. szám alatti (volt pizzéria) ingatlan épületét 
illetően, továbbá, vizsgáltassa meg a korábbi bérlő elleni eljárás megindításának lehetőségét, 
valamint azt, hogy az eljárás időtartama alatt, ki lehet-e adni bérleményként az ingatlant. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. április havi rendes ülés. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 84/2015 

Tárgy:A Károlyi István szobor restaurálásáról 
szóló szerződés módosítása 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

84/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
A Károlyi István szobor restaurálásáról szóló szerződés módosítása 

(77. sz. S3-as sürgősségi anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Károlyi szobor restaurálásáról szóló 
„Kutatási szerződés” 2. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja: „Vállalkozó 
vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott és a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 
szakmai mellékletben részletezett kutatási feladatot 2015. április 7. napjáig teljes egészében 
teljesíti és a szobrot megtisztított kész állapotban átadja a Megrendelőnek.”  
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződésmódosítást írja alá és a 
határidő módosítással kapcsolatos intézkedésekről gondoskodjon. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 85/2015 

Tárgy:Döntés a földgázvásárlási felhasználási 
helyek egyetemleges szolgáltatóhoz történő 
visszaszerződtetéséről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

85/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a földgázvásárlási felhasználási helyek egyetemleges szolgáltatóhoz történő 

visszaszerződtetéséről 
(35. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat, 
illetőleg az Önkormányzat kezelésében lévő fogyasztási helyek közül az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult helyeket visszaszerződteti az egyetemes szolgáltatóhoz. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladatokat megbízási jogviszonyban kívánja ellátatni. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat, 
illetőleg az Önkormányzat kezelésében lévő fogyasztási helyek közül az egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult fogyasztási helyek tekintetében az Önkormányzat szabadpiaci 
körülmények között közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. 
4./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogya 3./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljáráshoz szükséges előkészítő munkák elvégzésére (pl.: közbeszerzési 
eljáráshoz szükséges fogyasztási adatok költségelemzése, beszerzési igények meghatározása, 
ajánlatkéréshez szükséges műszaki leírások elkészítésére) energetikai szakértőt kíván igénybe 
venni. 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban 
meghatározott feladatokra folytasson le ajánlattételi eljárást, továbbáeljárásra érkezett 
ajánlatokról - értékelésüket követően - a döntést hozza meg, a nyertes ajánlattévőt válassza ki, 
és vele a megbízási szerződést kösse meg. 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4./ pontban meghatározott 
költségek fedezetére nettó 150.000.-Ft + Áfa (azaz nettó százötvenezer forint + Áfa) 
keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi 2015. évi költségvetés „szakértői díj” sor 
terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 86/2015 

Tárgy:Az Ifjúsági Kerekasztal ülésének 
megtartása  
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. február 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

86/2015. (II.25) KT. HATÁROZAT 
Az Ifjúsági Kerekasztal ülésének megtartása  

 
Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Ifjúsági Kerekasztal ülésének 
megtartására a Városi Főzőverseny rendezvény helyszínét. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 03. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 105/2015 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

105/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 106/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. 
évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

 
106/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
(79. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel a 
79/2015. előterjesztés 1.sz. mellékletében foglaltakra- elfogadja jelen határozat Mellékletét 
képező „Fót Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve” című dokumentumot. 
2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ alpontban 
meghatározott dokumentum közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal 

2./ 2015. március 30. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Melléklet a 106/2015. (III.25) KT. Határozathoz 

 

Eljárás tárgya Becsült érték (nettó) Eljárásrend, 
mód 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

II. Építési beruházás 

Czuczor Gergely utca, Virág 
Benedek utca és köz 
kiépítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos  

március 

Somló utcai csapadékvíz 
elvezetés kiépítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

március 

Szabó Dezső- Pipacs utca 
(járda, zebra és közvilágítás) 
kiépítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

március 

Vörösmarty úti ravatalozó 
építése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

március 

Pirok ház homlokzatának 
felújítása 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

április 

Vörösmarty utca 11.sz. alatti 
vízóra akna létesítése és 
tüzvíz hálózat kiépítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

április 

Történelmi Városközpont 
Sétány és parkoló 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 

április 



kivitelezése nélküli 
tárgyalásos 

Madách utcai csapadékvíz 
elvezetés kiépítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

május 

Önkormányzati intézmények 
megközelítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

május 

Malom utca 1. szám alatti 
Közszolgáltató Kft. 
telephelyének energetikai 
korszerűsítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

június 

Kund Pál utca kiépítése  Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

szeptember 

Tóth Árpád utca kiépítése  Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

szeptember 

Beniczky köz kiépítése  Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

szeptember 

Barackos közművesítés 
kivitelezés 

 nemzeti nyílt 
rezsim 

december 

III. Szolgáltatás megrendelés 

Szent Benedek u. 15 
Egészségház felújítás- 
Tanulmányterv valamint 
(opciós) engedélyes és 
kiviteli tervek elkészítése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

március 



Önkormányzat közszolgálati 
televíziós műsorainak 
elkészítése és sugárzása 

 Kbt. 122/A. § 
szerinti 
(közzététel 
nélküli tárgyalás 
nélküli) eljárás 

április 

szeptember 

Németh Kálmán Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Tervezés 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

június 

Városháza tanulmányterv  Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

szeptember 

„Fóti Hírnök” Önkormányzati 
újság szerkesztése, kiadása, 
terjesztése 

 Kbt. 122. § (7) a) 
pontja szerinti 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

szeptember 

 

Megjegyzés: A Közbeszerzések Tanácsa Elnöke a Közbeszerzési Értesítő 2011. évi 7. számában megjelent 

Tájékoztatójában felhívta a figyelmet arra, hogy a Közbeszerzési tervben a beszerzés becsült értékét az 
ajánlatkérők ne tüntessék fel, ezért a KÖZZÉTETT Közbeszerzési terv a Becsült érték oszlopot nem fogja 
tartalmazni!  

 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 107/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

 
107/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(56/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja és 
írásba foglalja a Viva Natura Word Kft. 2015. március 1.- és 2015. március 25. között a 
televíziós műsorok elkészítése és sugárzása tárgyában elvégzett feladatokat bruttó 590.000.- 
Ft vállalkozói díj ellenében.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
közszolgálati televíziós műsorainak elkészítésére és Fót Város Önkormányzat közigazgatási 
területén élő lakosok számára való sugárzására 2015. március 26. és 2015. április 30-ig 
terjedő időszakra kössön vállalkozási szerződést a Viva Natura World Kft –vel, nettó 
464.567.- Ft/hó (azaz bruttó: 590.000.- Ft/hó) vállalkozói díj ellenében. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./-2. pontban meghatározott 
feladatokra a vállalkozási szerződést Viva Natura World Kft-vel kösse meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./-2./ pontban 
meghatározott szolgáltatás pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében a helyi tv” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül 3./pont: azonnal, 4./pont: 
a azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 108/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

108/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” tárgyában 

lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(56/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)”tárgyú közbeszerzési eljárást a mellékelt 
ajánlati felhívás (1. sz. melléklet) alapján, annak alábbi kiegészítésével és módosításával a 
közbeszerzési eljárást megindítja: 
 
Az Ajánlattételi felhívás 4) pontján belül a műsorszerkezeti és műsortartalmi elvárások 
harmadik francia bekezdésébe (és egyidejűleg az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt 
Vállalkozási szerződés 1.2. pontjának harmadik francia bekezdésébe) beépítésre kerül:  

• A szolgáltató az általa feltöltött anyagot a felvételt követő 2 munkanapon belül 
ellenszolgáltatás nélkül letölthetővé teszi, melyet az Önkormányzat saját oldalán 
felhasználhat. 

• Az ötödik francia bekezdésből (és egyidejűleg az előterjesztés 3. sz. mellékleteként 
csatolt Vállalkozási szerződés 1.2. pontjának negyedik francia bekezdéséből) törlésre 
kerül a választói körzetüket érintő szövegrész 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fót közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását a 
jelen határozat Mellékletében felsorolt gazdasági társaságoknak megküldi. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a vállalkozási szerződést 
az 56/A. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
szolgáltatás pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2015 
évi költségvetés dologi kiadásai „helyi tv” sor terhére biztosítja. 
 
6./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi és 
bizottsági ülések videofelvételének saját hatáskörben történő megoldására készíttessen 
előterjesztést, és ennek költségeit jelenítse meg a 2016. évi költségvetési koncepció 
tervezetében. 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 5 napon belül 3./pont: az ajánlatok 
beérkezését és elbírálását követő 5 napon belül, 4./pont: az eljárásról készült összegzés 
megküldését követő legkésőbb 30 napon belül, 5./ pont azonnal 6./ 2015. november 30. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Melléklet a 108/2015.(III.25.) Kt-határozathoz: 
 
 
A „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása” tárgyú közbeszerzési 

eljárásra meghívandó gazdasági társaságok: 
 
- Vombat’2011 Produkciós Kft., 2151 Fót, Juhar u. 33. vombat2011@indamail.hu 
- Multifilm SFX Kft., 2151 Fót, Keleti M. u. 16. kiszellygabor@yahoo.com 
- Dextramedia Kft., 1073 Bp. Kunigunda útja 18. 
- Aqua Film Kft., 2151 Fót, Somlói u. 25/a aquafilm@freemail.hu 
- Viva Natura World Kft, 2151 Fót, Németh Kálmán út 34-36. info@fottv.hu 
- Media Technology Zrt., 1037 Bp, Folyóka u. 8. I./5. 
- Veresegyházi Városi Televízió Kft., 2112 Veresegyház, Sportföld utca 17/G/2.- 
jonas@veresi-tv.hu 
 
 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 109/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Czuczor G. utca, Virág 
B. utca és köz kiépítése (átalányáras 
vállalkozási szerződés)” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a hozzá kapcsolódó 
döntésekről 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
109/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Czuczor G. utca, Virág B. utca és köz kiépítése (átalányáras vállalkozási 
szerződés)” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról és a hozzá 

kapcsolódó döntésekről 
(72/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi napirendről a 72/A. sz. 
előterjesztés megtárgyalását. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 110/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. sz. 
(900/2 hrsz.) alatti ravatalozó kivitelezése 
(átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

110/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. sz. (900/2 hrsz.) alatti ravatalozó kivitelezése (átalányáras 

kivitelezési szerződés)” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(86. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi napirendről a 86. sz. 
előterjesztés megtárgyalását. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 111/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Vörösmarty utca 11. sz. 
alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat 
kiépítése tárgyában 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

111/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Vörösmarty utca 11. sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése 

tárgyában (104. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty utca 11. 
sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése”vonatkozó ajánlati felhívást a 
104/2015. sz. előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fót, Vörösmarty utca 11. 
sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése” tárgyú ajánlattételi felhívását a 
104/2015 sz. előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg.  
 
4/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott ajánlattételi eljárás eredményessége esetén, a kivitelezési szerződést a 
104/2015 sz. előterjesztés 3. sz. melléklet tartalommal írja alá az eljárás nyertesével. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
beruházás pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2015 évi költségvetésében a 
”Történelmi Városközpont Sétány kivitelezése” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal 2./ a döntést követő 5 napon belül 3./, azonnal, 4./ az ajánlatok 
beérkezését és értékelését követő 10 munkanapon belül, 5./azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 112/2015 

Tárgy:Döntés „A Történelmi Városközpont 
Sétány és parkoló kivitelezése” tárgyában a 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

112/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés „A Történelmi Városközpont Sétány és parkoló kivitelezése” tárgyában a 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
(109. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy leveszi napirendről a 109. sz. 
előterjesztés megtárgyalását. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 113/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

113/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 32. sz. előterjesztés tárgyalása során a 
napirend tárgyában érintett képviselők is szavazhatnak. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 114/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

114/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a05/29-88 hrsz. és a 05/4-7 hrsz. földrészleteket 
beépítésre szánt gazdasági területként, ezen belül „Kereskedelmi, szolgáltató és raktár 
rendeltetésű terület”-ként (Gksz), illetve a szükséges mértékben közlekedési területként 
kívánja hasznosítani. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a BATrT 5. § (3) bekezdés 
rendelkezése alól (új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél 
közelebb csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott terület-
felhasználási engedélye alapján jelölhető ki) a felmentést kérje meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 115/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

115/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 05 hrsz-ú területtel közvetlenül szomszédos 
03/10, 03/11, 03/12 és 03/13 hrsz-ú területeket beépítésre szánt terület-felhasználási egységbe, 
ezen belül „Kertvárosias lakóterület” kategóriába sorolja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 116/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

116/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszi hegy 025/59-100 és 133-150hrsz. és 
a025/3,5,10,11,12,13,14,15,16hrsz. nagyfeszültségű (220 KV) elektromos légvezetékig 
elterülő földrészleteket „Korlátozott használatú mezőgazdasági terület” (Mkh-1) övezetből 
beépítésre szánt terület-felhasználási egységen belül „Kertvárosias lakó terület”övezetbe 
sorolja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 117/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

117/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurjancs területén fekvő földrészleteket 
beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységen belül „Kertes mezőgazdasági 
terület”(Mk) kategóriába sorolja, és egyben visszavonja a 66/2012. (II. 22.) KT határozatát. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 118/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

118/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kurjancstól délre fekvő031 hrsz. alátörései 
földrészleteket a TSZT-ben beépítésre szánt lakóterületként (Lke) kívánja nyilvántartani. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 119/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

119/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szérűskert nyugati részén fekvő 074, 075, és 
080 hrsz. alátörései földrészleteket beépítésre szántterület-felhasználási egységbe, 
„Kertvárosias lakóterület” (Lke) övezetbe, ezen belül a szükséges mértékben közlekedési 
területként rendeli hasznosítani.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 120/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

120/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 083 és 085 hrsz. és alátörései földrészleteket 
beépítésre szánt terület-felhasználási egységbe, „Kertvárosias lakóterület” (Lke) övezetbe, 
ezen belül a szükséges mértékben közlekedési területként kívánja hasznosítani. Továbbá a 
083/12 és 083/47 hrsz-ú telkeket „Intézményközponti vegyes” rendeltetésű terület-
felhasználási egységbe sorolja, és egyben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 71/2012. (II. 
22.) KT határozatát visszavonja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 121/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

121/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Öreg hegy területén fekvő földrészleteket 
beépítésre nem szánt terület-felhasználási egységen belül „Kertes mezőgazdasági terület” 
(Mk) kategóriába sorolja, és egyben visszavonja a 65/2012. (II. 22.) KT határozatát. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 122/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

122/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mogyoródi patak mente096/1 – 096/12hrsz. 
földrészleteket beépítésre szánt terület-felhasználási egységen belül „Kertvárosias lakó” és az 
illetékes hatóság állásfoglalása szerinti szükséges mértékben „Természet-közeli területet” 
terület-felhasználási egységbe sorolja. Ez utóbbin belül sétány és kerékpárút elhelyezését is 
biztosítani kívánja.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 123/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

123/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportterület kiegészítésére a 0250/94 hrsz–ú 
földrészlet nem vizenyős részét beépítésre szánt terület-felhasználási egységen belül 
„Különleges sport terület” (Sp) kategóriába sorolja és a települési térségbe kívánja vonni. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 124/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

124/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátorfák észak-keleti részén (7600 – 7700-as 
hrsz. alátörései) fekvő földrészleteket változatlanul beépítésre nem szánt terület-felhasználási 
egységen belül „Kertes mezőgazdasági terület” kategóriába sorolja,és egyben visszavonja 
a116/2012. (III. 21.) KT határozatát. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 125/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

125/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az úgynevezett Tőzeges1659/1– 1659/14 hrsz-ú 
földrészleteket továbbra is beépítésre szánt Kertvárosias lakóterületként (Lke) kívánja 
hasznosítani a közvetlen mellette fekvő1658 hrsz-ú területtel egységes – a szükséges mértékű 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 126/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

126/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőhegy 020/2 hrsz-ú földrészletet Különleges 
beépítésre szánt (Kb) területhasználaton belül Nagy kiterjedésű sportolási célú területként 
(Sp), ezen belül a szükséges mértékben közlekedési terület terület-felhasználási egységbe 
sorolja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 127/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

127/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Köztemető bővítésére szánt 0279/52 hrsz. 
földrészlet 2. sz. melléklet XIV. lapján látható két gázvezeték védősávja, északról pedig a 
21101. számú összekötőút által határolt részét beépítésre nem szánt terület-felhasználási 
egységen belül „Különleges temető terület” (T) kategóriába sorolja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 128/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

128/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0272 - 0274 és 0276 hrsz. alátörései beépítésre 
nem szánt földrészleteket– az M2 és Hajcsár út területe nélkül – beépítésre szánt terület-
felhasználási egységbe, ezen belül „Kereskedelmi, szolgáltató és raktár rendeltetésű terület” 
(Gksz) övezetbe kívánja sorolni. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a BATrT 5. § (3) 
bekezdés rendelkezése alól (új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 
méternél közelebb csak az állami főépítésznek a területrendezési hatósági eljárás során kiadott 
terület-felhasználási engedélye alapján jelölhető ki) a felmentést kérje meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 129/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

129/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 408-458 hrsz-ú földrészleteket 
beépítésre szánt terület-felhasználási egységbe, „Kertvárosias lakóterület” (Lke) övezetbe 
kívánja sorolni, ezen belül a szükséges mértékben közlekedési területként kívánja 
hasznosítani.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 130/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

130/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a – tervezési utasításokat 
tartalmazó – 114-129/2015.(III.25.) sz. határozatokban meghatározott területhasználatok 
tekintetében a jelen határozat Melléklete szerinti* területcserékre irányuló területrendezési 
hatósági eljárás megindítását szükségesnek tartja, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a szükséges területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot a tervezővel 
készíttesse el, majd a területcserére vonatkozó térségi terület-felhasználási engedély iránti 
kérelmet terjessze a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
Állami Főépítésze elé. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
 
  



Melléklet a 130/2015.(III.25.) KT. határozathoz: 

 

 

 

 

  

terület TSZT tervezet

m2

települési 

(marad)

mezőgazd. 

térség marad

mezőgazdasági 

térségből 

települési 

térségbe

mezőgazdasági 

térségből 

erdőgazdasági 

térségbe

erdőgazdasági 

térségből 

települési 

térségbe

települési 

térségből 

erdőgazdasági 

térségbe

erdőgazd. 

térség marad

05/4,5,6,7 15 064 15 064 Má Gksz

05/29...88 411 138 411 138 Má Gksz

03/10,11,12,13 24 698 4 544 20 154 Mkh-2 Lke

Keszi hegy 328 881 14 524 304 395 M/Mk Lke

029/3-11 17 874 17 874 Lke Lke

031/5...45 87 503 27 898 59 605 Mkh-2 Lke

074/2..0149, 

080/2-10,          

082, 078, 406 285 937 281 778 4 189 Mkh-2 Lke

075/2…46, 

076, 408-458* 67 665 0 64 239 3 426 Mkh-2 Lke

083/12 19 025 19 025 Mkh-2 Vt

083/13…42 75 303 75 303 Mkh-2 Lke

085/2-38, 084 107 305 2 613 104 692 Mkh-2 Lke

096/1-9 28 260 137 7 668 20 456 MKh-1 Mkh-1/Lke

096/10 65 882 300 24 120 41 462 E/M E Erdőtervi adattárban erdő!

0250/94 58 781 14 939 41 606 2 236 Mkh-1, KspMkh-1, Ksp

0272/9..169, 

0273/1-3, 

0274/1…7, 

0275/5 91 304 91 304 Má Gksz

0276/10…22, 

/156, /157 35 957 35 957 Má Gksz

0276/ 69 695 8 918 57 499 3 278 Má Gksz

1 790 272 91 447 49 274 1 503 240 3 726 59 605 24 120 48 929

Összesen települési térség növekmény 1 562 845

Erdőgazdasági térségbe átsorolva 27 846

Kurjancs, Öreghegy, Sátorfák 1 540 904 5 905

hrsz

BATRT térség

1 568 750
marad (a 2% tartalékként 

fenntartva)



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 131/2015 

Tárgy:Javaslat Fót városfejlesztési területeinek 
meghatározására és az ahhoz szükséges 
területcseréhez 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

131/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Javaslat Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcseréhez 
(32. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy készítsen 
előterjesztést az Öreg hegy, a Kurjancs, a Sátorfák észak-keleti részén (7600 – 7700-as hrsz. 
alátörései) fekvő földrészleteket érintő beépítésre nem szánt terület felhasználási egységen 
belül „Kertes mezőgazdasági terület” (Mk) kategóriába sorolása miatt felmerülő 
problémákról és azok megoldási javaslatairól a képviselő-testület áprilisi ülésére. 
 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy az előterjesztés 
készítése során kifejezetten kérdezze meg az érintett területek ingatlantulajdonosait és/vagy 
önszerveződő közösségeik képviselőit észrevételeikről, javaslataikról. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: 1./-2./ pont: 2015. április 7. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 132/2015 

Tárgy:Éves ellenőrzési jelentés és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés Fót Város 
Önkormányzatánál és intézményeinél 2014. 
évben végzett belső ellenőrzési 
tevékenységről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

132/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Fót Város 

Önkormányzatánál és intézményeinél 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről 
(89. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Fót Város 
Önkormányzatánál és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél 2014. 
évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített ellenőrzési jelentést és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést a 89/2015. sz. előterjesztés szerinti tartalommal. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 133/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
vagyon- és felelősségbiztosításáról 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

133/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításáról 

(87. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
vagyon- és felelősségbiztosítását továbbra is a Generali-Providencia Biztosító Zrt-vel 
köti meg. 

 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fót 

Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosítására vonatkozó szerződést a 
Generali –Providencia Biztosító Zrt-vel - a telephelyi részletezőben foglalt kimutatás 
alapján – háromévi időtartamra kösse meg és írja alá.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: l. pont esetén: azonnal, 2. pont esetén: a döntéstől számított 30 napon belül 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 134/2015 

Tárgy:Döntés az „Autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása a 2015. május 1. 
– 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú 
pályázatról. 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

134/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának 

kiválasztása a 2015. május 1. – 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú pályázatról. 
(112. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 112. sz. előterjesztés 
megtárgyalását az április havi rendkívüli Képviselő-testületi ülésre halasztja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. április havi rendkívüli KT. ülés 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 135/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi 
SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 
menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. május 1.- 
2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú 
pályázatról 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

135/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 

menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása a 2015. május 1.- 2017. 
április 30. közötti időszakban” tárgyú pályázatról 

(111. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 111. sz. előterjesztés 
megtárgyalását az április havi rendkívüli Képviselő-testületi ülésre halasztja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. április havi rendkívüli KT. ülés 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 136/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Németh Kálmán Általános 
Iskola ( Fót Március 15.-e utca 40.) szám alatti 
épületek energetikai korszerűsítése, felújítása, 
átalakítása (tervezési szerződés) tárgyában 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

136/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Németh Kálmán Általános Iskola ( Fót Március 15.-e utca 40.) szám alatti 
épületek energetikai korszerűsítése, felújítása, átalakítása (tervezési szerződés) tárgyában 

(105. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Németh Kálmán 
Általános Iskola (2151 Fót, Március 15. utca 40.) akadálymentesítési és külső nyílászárók 
cseréje engedélyezési tervdokumentációjának kizárólagos és korlátlan felhasználási joga 
megváltásra kerüljön 254.000.- Ft ellenérték megfizetése mellett. 
 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban 
meghatározott szerzői jogok megváltásának fedezetét - 254.000.-Ft-ot azaz 
kettőszázötvennégyezer forintot (mely az esetlegesen felmerülő Áfát is tartalmazza) - az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetés terhére a „Németh K. Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése tervezés” sorról biztosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott tervek szerzői jogának megváltása érdekében a 105/2015. sz. előterjesztés 7. 
sz. melléklet szerinti háromoldalú megállapodást írja alá, és gondoskodjon az ellenérték 
kifizetéséről. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót, Március 
15. utca 40. szám alatti Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény épületére vonatkozó PMKH Váci Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézeti 
végzésben foglalt kötelezés teljesítéséről készítsen ütemezést és azt 2015. március 30-ig 
küldje meg az Intézetnek.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót, Március 
15. utca 40. szám alatti Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény épületének beruházására vonatkozó készítessen tanulmánytervet.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./azonnal, 2./ pont: azonnal, 3./ pont a döntést követő 10 munkanapon belül,  
4./ 2015. március 30, 5./ pont 2015. évi költségvetésben biztosított fedezetet követő 60 nap 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 137/2015 

Tárgy:Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
137/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről (83. sz. anyag) 

 
5. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IV. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját a 83/2015. 
sz. előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
6. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkájának végrehajtását 1 db WiFi-vel rendelkező 
televízióval segíti. 
 
7. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a televízió beszerzésére bruttó 100.000,- Ft 
keretösszeget biztosít, amelynek fedezete Fót Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének Katasztrófavédelmi sora. 
 
8. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
televízió beszerzéséről és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának a 
készülék ingyenes használatba adásáról. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről a IV. kerületi Tűzoltóparancsnokság értesítésére a döntést 
követő 8 napon belül; a televízió beszerzésére, valamint a Katasztrófavédelem részére a 
készülék átadásra a döntést követő 15 munkanapon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 138/2015 

Tárgy:Beszámoló a szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2014. évi szakmai munkájáról, döntés 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati 
feladatok 2014. évi ellátásáról készült átfogó 
értékelés jóváhagyásáról, valamint döntés az 
Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
138/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi szakmai munkájáról, döntés a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2014. évi ellátásáról készült 
átfogó értékelés jóváhagyásáról, valamint döntés az Egyesített Szociális Egészségügyi 

Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
(102. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Családsegítő Szolgálata, 
Gyermekjóléti Szolgálata és Területi Gondozási Központ 2014. évi munkájáról szóló, 
- a 102/2015. számú előterjesztés 1-3. sz. mellékletei szerinti - szakmai beszámolókat 
a Képviselő-testület által 2015. március 30-ig az ESZEI intézményvezetője részére 
átadott szempontok alapján dolgozza át a soron következő ülésre. 

 
2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Károlyi Clarisse 

Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló, - a 102/2015. számú előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti - beszámolót elfogadja. 

 
3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és 

Rehabilitációs Alapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló, - a 102/2015. számú 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti - beszámolót elfogadja. 

 
4. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2014. évi ellátásáról készült átfogó 
értékelést jóváhagyja. 

 
5. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 

Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát - a 
102/2015. számú előterjesztés 6. sz. melléklete szerint - a Képviselő-testület által 
2015. március 30-ig az ESZEI intézményvezetője részére átadott szempontok alapján 
dolgozza át a soron következő ülésre.  

 
6. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

és 5. pontban foglalt döntésről értesítse Virághné Apjok Anna Máriát, Fót Város 
ESZEI igazgatóját, a 2. pontban foglalt döntésről értesítse Tamási Lászlót, a Károlyi 
Clarisse Alapítvány elnökét, a 3. pontban foglalt döntésről értesítse a dr. Hegyesiné 
Orsós Évát Szociális és Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumának elnökét, a 4. 
pontban foglalt döntésről értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalát. 



 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Fót Város ESZEI igazgatójának, a Károlyi Clarisse Alapítvány elnökének, a 
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumának elnökének és Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 139/2015 

Tárgy:Önkormányzati fenntartású bölcsőde 
nyári nyitva tartásának meghatározása 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
139/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Önkormányzati fenntartású bölcsőde nyári nyitva tartásának meghatározása 
(85. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde zárva tart 2015. július 20-augusztus 2-ig. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy 
gondoskodjon a nyitva tartás közzétételéről. 
 
Felelős: Intézményvezető 
Határidő: 1./, 2./: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 140/2015 

Tárgy:A Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
140/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása (93. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FótiKözművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a 93/2015. sz. előterjesztés 1. 
számú mellékletének alábbi módosításaival elfogadja: 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatából törlésrekerül: 

• a 19. oldalon szereplő 5/a pontból „a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben a 
könyvtár vezetője és a GESZ igazgatója együttesen helyettesíti” szövegrész.  

• a 19. oldalon 5/d pontból „a takarító a munkavédelmi előírások figyelembe vételével 
részlegesen helyettesítheti a karbantartót” szövegrész.  

• a 25. oldal f pontban „a csúsztatott munkaidő” szövegrész, helyette rugalmas 
munkaidő szerepeljen.  

• a 26. oldal 2. ./ pontban szereplő „közművelődési feladatokkal foglalkozó bizottság” 
szövegrész.  

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a FótiKözművelődési és 
Közgyűjteményi Központ vezetőjét, hogy a fentieknek megfelelően javított SZMSZ 
közzétételéről gondoskodjon. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./, 2./: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 141/2015 

Tárgy:A Vörösmarty Művelődési Ház 
Használati Szabályzata 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
141/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

A Vörösmarty Művelődési Ház Használati Szabályzata 
(110. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FótiKözművelődési és 
Közgyűjteményi Központ tagintézménye, a Vörösmarty Művelődési Ház Használati 
Szabályzatát a 110/2015. sz. előterjesztés 1. számú melléklete alábbi kiegészítésével 
elfogadja: 
 
A terembérleti ártáblázat díjai a következő összegekkel kerüljenek beépítésre:  

Muharay terem 10.000 forint /óra 
Szalkai terem 3500 forint/óra 
Bársony Galéria 3500 forint/óra 
Agárdy terem 1500 forint/óra 
Aula 1500 forint/óra  
A teljes épület 25000 forint/ óra 
az udvar (nem adható ki külön) 2500 forint/óra 

 
2./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fóti 
Közművelődési és közgyűjteményi Központ vezetőjének írásos javaslatára figyelemmel a 
terembérleti díjak vonatkozásában kedvezményt nyújtson.  
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a FótiKözművelődési és 
Közgyűjteményi Központ vezetőjét, hogy a Vörösmarty Művelődési Ház Használati 
Szabályzata közzétételéről gondoskodjon. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott terembérleti 
ártáblázat díjait 2015. április1-től 2015. november 30-ig tartja hatályban, a KT novemberi 
ülésén a Használati Szabályzat felülvizsgálatát a Munkatervvel együtt kívánja tárgyalni.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./, 2./, 3./: azonnal; 4./: 2015. november 30. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 142/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Kertészeti üzletág 
fenntartásának és fejlesztésének indoklása 
tárgyában 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
142/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Kertészeti üzletág fenntartásának és fejlesztésének indoklása tárgyában 
(23/B. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 
44/2015. (II.25.) KT határozatban foglaltak szerint a -Kertészeti üzletág fenntartásának és 
fejlesztésének indoklása- című beadványt tudomásul veszi. 
 
2./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beadványban 
megfogalmazott kertészeti tevékenység továbbfolytatása indokolt. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdeményezze Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft közötti  keret megállapodás aktualizálását, különös tekintettel, a 
településüzemeltetési tevékenységen belül pontosítandó kertészeti feladatokkal kapcsolatos 
teendőkről. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 083/12 hrsz. alatti 
ingatlan hasznosítására valamint a kertészeti tevékenységgel összefüggő –23/B/2015 sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – célokra készüljenek megvalósítási tervek. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy készítsen  a jövőre nézve költség-haszon elemzést 
az egyes fejlesztendő területekre, oly módon, hogy abban kerüljön kimutatásra, hogy a 
termelés helyett az azonos mennyiségű vásárolt növény/zöldség mennyi költséget jelentene 
évente.  
 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester  
Határidő:  1./pont: azonnal, 2./pont: 2015.05.31., 3./ pont: 2015.09.30.,  

4./ pont: 2015.05.15. (a május 27-i KT ülésre)  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 143/2015 

Tárgy:Döntés Németh Csaba Fót, 5553/12 
hrsz.-ú ingatlanának megvételéről 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
143/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés Németh Csaba Fót, 5553/12 hrsz.-ú ingatlanának megvételéről 
(98. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Németh 
Csaba (2151 Fót, Szántóföld u. 5.) tulajdonát 1/1 arányban képező Fót, 5553/12 hrsz-ú, 800 
nm alapterületű, „kivett, beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan vonatkozásában 
4000 Ft/nm vételáron tárgyalásokat folytasson.  
 
2./ Fót város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az eredményes 
tárgyalást követően a soron következő rendes Képviselő-testületi ülésre készítsen 
előterjesztést.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal, 2./ 2015. május 05. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 144/2015 

Tárgy:Döntés Hasitz Györgyné Fót, 5681 
hrsz.-ú ingatlanának megvételre történő 
felajánlásáról 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
144/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés Hasitz Györgyné Fót, 5681 hrsz.-ú ingatlanának megvételre történő felajánlásáról 
(94. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyelőre nem vásárolja 
meg Hasitz Györgyné Dunakeszi lakos tulajdonát 6414/6667-ed részben képező (1.1210 m2 ) 
Fót, 5681 hrsz-ú, 1.1652 m2  alapterületű, „szántó” művelési ágú, belterületi ingatlanát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
készíttessen dokumentációt a Hasitz Györgyné tulajdonát 6414/6667-ed részben képező 
(1.1210 m2 ) Fót, 5681 hrsz-ú, 1.1652 m2  alapterületű, „szántó” művelési ágú, belterületi 
ingatlan ügyével kapcsolatban.  A dokumentációt a 2015. április 10-ig összehívott PFB és 
JEB együttes ülése vizsgálja meg az érintett terület teljes tulajdonosi közösség meghívása 
mellett. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, valamint Dr. Rétvári Beáta ügyvéd által Hasitz Györgyné tájékoztatása a 
döntéstől számított 15 napon belül 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 145/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, 4560/47 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Egészségügyi Központ 
felújításához Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítése tárgyában 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
145/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, 4560/47 hrsz.-ú ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához 
Megvalósíthatósági Tanulmány készítése tárgyában 

(97. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 4560/47 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához koncepciót készíttet az épület 
problémáinak feltárásáról. A koncepciót és annak megoldási javaslatait a 2015. április 10-ig 
összehívott PFB és JEB együttes ülése tárgyalja meg.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. április 10. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 146/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzatának 
lakáskoncepciójáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
146/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzatának lakáskoncepciójáról 
(11/A. sz. anyag) 

 
1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

korábbi lakáskoncepciójáról szóló 334/2014. (VII. 09.) KT. határozatát visszavonja. 
 

2.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat Mellékletében foglaltak 
szerint elfogadja Fót Város lakáskoncepcióját. 

 
3.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

lakáskoncepcióban szereplő bérbeadói kötelezettségként jelentkező felújítások, és 
karbantartások költségbecslését és ütemezését terjessze a Képviselő-testület elé, azzal, 
hogy ezen költségek fedezetére a költségvetés soron következő módosítása során 
fedezetet biztosítson. 

 
4.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Vis maior, rendkívüli 

élethelyzet, rendkívüli szociális krízis esetére a Bokor u. 8. fsz. 2. szám alatti 
lakóegységet rendkívüli élethelyzetbe került személy, család részére tartja fenn, 
melyet átmeneti jelleggel a krízishelyzet fennállásáig szociális alapon ad bérbe. 

 
5.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy ahol az épület felújítása 

gazdaságtalan, de jók az ingatlan adottságai – Dózsa György út 11.; Károlyi István u. 
3.; Kossuth Lajos u. 28. szám alatti ingatlanok -, ott a bérlők részére cserelakást, vagy 
pénzbeli megváltást kell felajánlani és az ingatlant üres állapotban értékesíteni. Az 
értékesítésből befolyó bevételt a lakástörvény 62. § alapján lehet felhasználni. 

 
6.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a hosszú távon 

rentábilisan nem felújítható – Sarló u. 4.; Sikátorpuszta 1/1., Sikátorpuszta 1/2., 
Sikátorpuszta 1/3., Sikátorpuszta 1/4., Sikátorpuszta 8.; Tessedik Sámuel u. 35/A.; 
Zöldmező u. 4.  szám alatti – ingatlanokat a bérlő részére akár üres állapotban vagy 
bérlő kérelmére lakottan értékesíti. Az értékesítésből befolyó bevételt a lakástörvény 
62. § alapján lehet felhasználni. 

 
7.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Sikátorpusztai ingatlanok tulajdonjogának rendezésében teljes hatáskörrel eljárjon és 
tulajdonjog bejegyzéshez szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
8.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 11/A/2015. sz. előterjesztés 

1. sz. mellékletét képező lakások felújításának ütemtervét 2015. évre vonatkozóan. 
 
 



9.)  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. 
júniusi ülésre nyújtsa be a az Önkormányzat lakások és helyiségek hasznosítására 
valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 21/2001 (XI.29.) rendelet módosítását a 
bérleti díjak befizetésének szabályozása vonatkozásában.  

 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.), 2.), 4.) pont: azonnal, 3.) pont: 2015.03.31,  

5.), 6.), 8) pont: 2015. december 31., 7.) pont: 2015.05.31. 
9.) pont:2015. júniusi 02. 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Melléklet a 146/2015.(III.25.) sz. KT. határozathoz 

FÓT VÁROS LAKÁSKONCEPCIÓJA 

1.) Fót Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások üzemeltetési koncepciója: 

1.1. Lakások műszaki állapotának ismertetése: 

Cím 
Ingatlan 
állapot 

lakásbelső 
az épület külső 

állaga(homlokzat,tető,nyíl.
zárók) 

hibák jelzése 
,észlelése 

Lakott/ 
nem lakott 

Ady Endre u. 
19. fsz. 1. 

felújítva 

gépészetileg 

felújítva 

462/2014.(XI.26.) 
KT. Hat. alapján 

felújítva, 
cserepezés,héjjalás 

megfelelő 

homlokzati 
vakolás,színezé

s javításra 
megtörténtl,vízó

ra 
szétválasztása

megtörtént,külö
n gázóra és 

villanyóra van 

Üres 

Ady Endre u. 
19. fsz. 2. 

jó 
gondozott: festés, 

hideg meleg burkolat 
rendben 

Lakott 

Budai Nagy 
Antal u. 1/1.  

felújításr
a szorul 

 

   

Lakott 

Budai Nagy 
Antal u. 1/2.  

felújításra 
szorul 

gondozatlan: festés, 
hideg meleg burkolat 

elavult 
Lakott 

Bokor u. 8/1. jó 2013. évben felújítva 

lapos tető szigetelve 

a vízfogyasztás 
lakásonként 
almérőkkel 

mérhető 

Üres 

Bokor u. 8/2. jó 2013. évben felújítva Üres 
Bokor u. 8/3. jó 2013. évben felújítva Krízislakás 

Bokor u. 8/4. jó 
gondozott: festés, 

hideg meleg burkolat 
rendben 

Lakott 

Dózsa Gy. u.9. 
Fsz.1. 

jó 

 
 
 
 

gondozott, festés, 
hideg meleg burkolat 

rendben 

a 10 éves épületnek 
megfelelő jó állapot, a 

lakatos szerkezet 
festésre szorul 

 Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. Fsz. 2.  

jó  Lakott 

Dózsa Gy.u.9. 
Fsz.3. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. Fsz. 12. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. I/4. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. I/5. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. I/6. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. I/7. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. Tet.8. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. Tet.9. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. Tet.10. 

jó  Lakott 

Dózsa Gy. u. 
9. Tet. 11.  

jó  Lakott 



Dózsa Gy. u. 
11. fsz. 1.  

erősen 
felújításra 

szorul 

belső vakolat 
salétromos, mállik, 

penészes,fal és 
padlószigetelés nem 

jó 

 

az épületről 
bontási terv van, 
közüzemek 
kikötve 

 

Dózsa Gy. u. 
11. fsz. 2.  

erősen 
felújításra 

szorul 

belső vakolat 
salétromos, mállik, 

penészes,fal és 
padlószigetelés nem 

jó 

 Üres 

Dózsa Gy. u. 
11. fsz. 3.  

erősen 
felújításra 

szorul 

belső vakolat 
salétromos, mállik, 

penészes,fal és 
padlószigetelés nem 

jó 

  

Fáy tér 1. 
erősen 

felújításra 
szorul 

belső vakolat 
salétromos, mállik, 
penészes, fal és 

padlószigetelés nem 
jó 

homlokzat mállik, 
salétromos, színezés 
elavult, cserépfedés új 
homlokzat felújításra 

kész terv rendelkezésre 
álltervezés 

  Lakott 

Károlyi I. u. 
3/1. 

jó megfelelő 

elavult 

  Üres 

Károlyi I. u. 
3/2. 

felújításra 
szorul 

gondozott, de a 
festés felújításra 

szorul 
  Lakott 

Károlyi I. u. 
3/3. 

erősen 
felújításra 

szorul 

gondozatlan: festés 
elavult, hideg burkolat 
csere,meleg burkolat 
kopott,gépészet csere 

  Üres 

Kossuth L. u. 
16. fsz. 2. 

felújításra 
szorul 

belső vakolat kb.1,0 
m magasságig 

salétromos, 
penészes, gépészeti 
felújítás szükséges, 

homlokzat mállik, 
salétromos, színezés 

elavult, 
palafedés,bádogozás 

javítandó 

  Lakott 

Kossuth L. u. 
16. fsz. 1. 

jó 
lakásbelső rendben, 

festés régi 
  Üres 

Kossuth L. u. 
20/1. 

jó 

gondozott: festés, 
hideg meleg burkolat 
nemrég volt felújítva, 

rendben 
2014. évben felújított 

  Lakott 

Kossuth L. u. 
20/2. 

kiváló 
2014. évben felújított 

420/2014.(IX.17.) 
331/2014(VII.09.) 

291/2014.(V.21.) KT 
határozatok alapján. 

  Üres 

Kossuth L. u. 
20/3. 

kiváló   Üres 

Kossuth L. u. 
28/1. 

felújításr
a szorul 

 

homlokzat mállik, 
salétromos, színezés 

nincs,tető alulemez fedés 
elavult,kéményeket javítani 

kéménynél 
beázás  

Lakott 

Kossuth L. u. 
28/2. 

felújításra 
szorul 

gépészeti javítások, 
csaptelep csere, 

festés elavult 
Lakott 

Kossuth L. u. 
28/3. 

felújításra 
szorul 

gondozott: festés 
elavult, hideg meleg 

burkolat rendben 
Lakott 

Kossuth L. u. 
28/4. 

felújításra 
szorul 

gondozott: festés 
elavult, hideg meleg 

burkolat rendben 
Lakott 



Kossuth L. u. 
28/5. 

felújításra 
szorul 

gondozott: festés 
mállik, fürdőben 

penészesedés, belső 
vakolat 

salétromos,hideg 
meleg burkolat 

rendben 

Lakott 

Kossuth L. u. 
30/2. 

felújításra 
szorul 

gondozatlan: festés 
elavult, hideg burkolat 

rendben,meleg 
burkolat kopott 

rendben   

Lakott 

Kossuth L. u. 
30/3. 

felújításr
a szorul 

 Lakott 

Kossuth L. u. 
30. II/16. 

kiváló 2013. évben felújítva Lakott 

Március 15. u. 
36. 

felújításr
a szorul 

    Lakott 

Március 15. u. 
41. I/1. 

jó 
gondozott: festés, 

hideg, meleg burkolat 
rendben 

szigetelés nem megoldott,   

Lakott 

Március 15. u. 
41. I/2. 

felújításra 
szorul 

falak vastagon 
penészesednek, 

nyílászárók cseréje 
szükséges 

Üres 

Németh K. u. 
35. 

jó 
gondozott: festés, 

hideg, meleg burkolat 
rendben 

rendben 

az eresz 
falevéllel teli, 

ereszdeszkázat 
beázik 

Lakott 

Sarló u. 4.  
felújításr
a szorul 

    Lakott 

Sikátorpuszta 
1/1. 

erősen 
felújításr
a szorul 

közművesítetlen, 
mellékhelyiség 

nincs 

homlokzati színezés 
felújításra szorul 

  

Üres 

Sikátorpuszta 
1/2. 

jó 
gondozott: festés, 

hideg, meleg burkolat 
rendben 

Lakott 

Sikátorpuszta 
1/3.  

jó 
gondozott: festés, 

hideg, meleg burkolat 
rendben 

Lakott 

Sikátorpuszta 
1/4. 

kiváló 
újjáépítve, felújítva, 

luxus kivitelű 
Lakott 

Sikátorpuszta 
8. 

erősen 
felújításra 

szorul 

lelakott,gépészeti 
javítások,csaptelep 

csere, festés 
javítás,nyíl.záró 

mázolás és 
csere,hideg meleg 
burkolatok csere 

Lakott 

Szt. Benedek 
u. 15/3.  

felújítva 

gépészeti javítá-
sok,csaptelep csere, 

festés, nyíl.záró 
mázolás megtörtént 
407/2014.(IX.17.)KT, 
461/2014.(XI.26.)KT 

határozat alapján 

rendben   Lakott 



Szt.Benedek 
u. 15/4. 

felújítva 

gépészeti javítások, 
csaptelep csere, 
festés,nyíl.záró 

mázolás megtörtént 
407/2014.(IX.17.)K

T, 
461/2014.(XI.26.)K
T határozat alapján 

 

Üres 

Szt. Benedek 
u. 15/5. 

jó gondozott Lakott 

Szt. Benedek 
u. 15/6. 

felújításra 
szorul 

tetőszigetelés állapota 
miatt beázik, 

mennyezetvakolat 
válik 

lapos tető,a bitumenes 
tetőszigetelés a tető egy 

részén 
szétszakadva,sürgősen 

javítani 
szükséges,nyíl.zárók 

cserélendő 

  

Üres 

Szt.Benedek 
u. 15./7. 

felújításra 
szorul 

tetőszigetelés állapota 
miatt beázik, 

mennyezetvakolat 
válik 

Lakott 

Tessedik S. u. 
35/A. 

jó 
gondozott: festés, 

hideg meleg burkolat 
rendben 

külső vakolás, színezés, 
tetőhéjjalás palafedés 

rendben 
  Lakott 

Vasútsor 2. jó 
gondozott: festés 

elavult, hideg meleg 
burkolat rendben 

külső vakolás málladozik, 
színezés elavult, 

tetőhéjjalás rendben 
  Lakott 

Vasút sor 4.  jó 
gondozott: festés 

elavult, hideg meleg 
burkolat rendben 

külső vakolás 
málladozik, színezés 
elavult, tetőhéjjalás 

rendben 

  Lakott 

Vasút sor 5. jó megfelelő 

külső vakolás 
málladozik, színezés 
elavult, tetőhéjjalás 

rendben 

  Lakott 

Zöldmező u. 4.  jó 
gondozott: festés, 

hideg meleg burkolat 
rendben 

dryvitozott, színezés 
hiányzik, nyíl.zárók 

cserélve 

függőleges csa- 
tornát kiegészí-

teni, pótolni 
Lakott 

1.2.A lakástörvény kimondja azt, hogy „Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer 
meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles 
gondoskodni.” 

Fenti kötelezettségek teljesítése kizárólagosan önkormányzati épületnél az épület állagával 
kapcsolatos felújításokat, karbantartásokat jelent. pl. tetőszerkezet, homlokzat, külső vakolat, 
szigetelés stb. Társasházban található lakásnál az Önkormányzat ezen kötelezettségét úgy 
teljesít, hogy fizeti a közös költségeket és felújítási alapot. 
Fentiek szerinti kötelezettség az alábbi lakásoknál merül fel:  

Cím lakásbelső 
az épület külső 

állaga(homlokzat,tető,nyíl.zárók) 
hibák jelzése 

,észlelése 

Dózsa Gy. 
u.9. Fsz.1. 

  

a 10 éves épületnek megfelelő jó 
állapot, a lakatos szerkezet festésre 

szorul 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. Fsz. 2.  

   

Dózsa Gy. 
u.9. Fsz.3. 

   

Dózsa Gy. 
u. 9. Fsz.12. 

   



Dózsa Gy. 
u. 9. I/4. 

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. I/5. 

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. I/6. 

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. I/7. 

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. Tet.8. 

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. Tet.9. 

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. Tet.10. 

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 9. Tet. 11.  

gondozott: festés,hideg meleg 
burkolat rendben 

 

Dózsa Gy. 
u. 11. fsz. 1.  

belső vakolat salétromos, 
mállik, penészes,fal és 
padlószigetelés nem jó 

 

az épületről 
bontási terv van, 
közüzemek 
kikötve 

Dózsa Gy. 
u. 11. fsz. 2.  

belső vakolat salétromos, 
mállik ,penészes,fal és 
padlószigetelés nem jó 

 

Dózsa Gy. 
u. 11. fsz. 3.  

belső vakolat salétromos, 
mállik ,penészes,fal és 
padlószigetelés nem jó 

 

Fáy tér 1. 
belső vakolat salétromos, 

mállik ,penészes,fal és 
padlószigetelés nem jó 

homlokzat mállik, salétromos   

Kossuth L. 
u. 16. fsz. 2. 

belső vakolat  kb.1,0 m 
magasságig 

salétromos,penészes,gépészeti 
felújítás szükséges, 

homlokzat mállik ,salétromos ,színezés 
elavult,palafedés,bádogozás javítandó 

  

Szt. 
Benedek u. 

15/6. 

tetőszigetelés állapota miatt 
beázik,mennyezetvakolat 

válik,penészes lapos tető,a bitumenes tetőszigetelés a 
tető egy részén szétszakadva,sürgősen 
javítani szükséges,nyíl.zárók cserélendő 

külső vakolás málladozik ,színezés 
elavult,tető héjjalás rendben 

  
  

Szt.Benedek 
u. 15./7. 

tetőszigetelés állapota miatt 
beázik, mennyezetvakolat válik 

gondozott: festés elavult,hideg 
meleg burkolat rendben 

  

Vasútsor 2.   

Vasút sor 4.  
gondozott: festés elavult,hideg 
meleg burkolat rendben 

  
 

  
 

2.) A fenntartható lakásgazdálkodás koncepciója: 
Az önkormányzatnak jelenleg is és nyilván a jövőben is lesznek olyan lakásai, melynek 
megtartása gazdasági okokból nem javasolt. A hatályos Lakástörvény 62. § alapján a 
lakásértékesítésből befolyó összeg a lakásalap részét képezi. 
A lakásalapot a következőkre lehet felhasználni:   
a) új lakás építésére, új vagy használt lakás megvásárlására, 



b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására, korszerűsítésére, 
c) városrehabilitációra, 
d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására, 
e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására, 
f) lakóövezetbe sorolt építési telek kialakítására, közművesítésére, 
g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész 
finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől átvállalt 
önrészt is, 
h) a Lakástörvény 34. § (3) bekezdésében említett önkormányzati lakbértámogatás nyújtására, 
i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra - ideértve az államosított lakást is - 1953. április 1. 
napja előtt bármilyen jogcímen, illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság kiutaló határozata 
alapján létrejött lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet) felszámolására használhatja fel. 
A felhasználás részletes szabályait önkormányzati rendeletben kell meghatározni. 
Vis maior, rendkívüli élethelyzet, rendkívüli szociális krízis esetére javasolt egy lakóegység 
fenntartása, melyet a rendkívüli élethelyzetbe került személy, család részére átmeneti jelleggel 
azonnali intézkedéssel beköltözhető legyen: 

- Bokor u. 8. fsz. 2. szám alatti lakóegység. 
Fentiek alapján a nem felújítható ingatlanok értékesítését kell előmozdítani, és az ebből 
befolyó összeget a régiek felújítására és új lakások vásárlására kell fordítani. Jelenleg 
rentábilisan nem felújítható lakások az alábbiak: 

- Dózsa György út 11. Az ingatlan statikailag erősen kifogásolható állapotban van. A 
homlokzat mállik, a falak salétromosak, fémlemezfedés elavult, kémények romosak, 
életveszélyes állapotúak. Egy nem lakáscélú helyiség, és három lakás található az 
épületben. Bontást követően az üres területet értékesíteni, vagy más módon 
hasznosítani kell. Az épületről bontási terv van. Közüzemek kikötve. 

Kiürítve, üres állapotban értékesítésre javasolt ingatlanok: 
- Kossuth Lajos u. 28. A mai kor követelményeinek nem megfelelő lakások, 5 db. Az 

ingatlan statikailag erősen kifogásolható állapotban van. A homlokzat mállik, a falak 
erősen salétromosak, kémények javításra szorulnak, a tetőszerkezet alulemez, mely 
szintén cserélni szükséges. Mindenképpen elsősorban pénzbeli térítés felajánlása 
mellett az ingatlan kiürítése és más célú hasznosítása javasolt. 

- Károlyi István u. 3. Egy nem lakáscélú helyiség, és három lakás található az 
ingatlanon. Az ingatlanok állapota erősen romlott, vizes, penészes falak, hiányzik a 
külső szigetelés. Homlokzati javítások szükségesek. Felújítása nem gazdaságos. A 
Bérlők lakáscserével történő elköltöztetése javasolt. 

Az alább felsorolt ingatlanok egyrészt elhasználódott állapotuk, (hosszú távon rentábilisan 
nem felújíthatóak), másrészt rendezetlen tulajdonviszonyuk miatt akár a bérlő részére akár 
üres állapotban vagy bérlő kérelmére lakottan értékesítésre javasoltak: 
1. Sarló u. 4. Külön álló családi ház, jó értékesítési adottságokkal. 
2. Sikátorpusztai ingatlanok - Sikátorpuszta 1/1., Sikátorpuszta 1/2., Sikátorpuszta 1/3., 
Sikátorpuszta 1/4., Sikátorpuszta 8. -: nem lehet tudni kinek a tulajdona a földterület, ennek 
jogi rendezése szükséges.  
3. Tessedik Sámuel u. 35/A.: Homlokzati, tetőszerkezeti problémák vannak. Eszmei 
osztatlan közös tulajdon megszüntetése bérlők részére történő értékesítéssel. 
4. Zöldmező u. 4. Eszmei osztatlan közös tulajdon megszüntetése bérlők részére történő 
értékesítéssel. 38/40-d tulajdoni arányban tulajdonos Fót Város Önkormányzata, 1/40 – 1/40-
d arányban pedig a bérlők. 
 
Fót, 2015. március 25. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 147/2015 

Tárgy:Döntés a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal részére Információ biztonság 
irányítási rendszert támogató és tanácsadó 
szolgáltatás 2015-2016. években történő 
igénybe vételéről 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
147/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal részére Információ biztonság irányítási rendszert 
támogató és tanácsadó szolgáltatás 2015-2016. években történő igénybe vételéről 

(80. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal az Ibtv-ben előírtaknak megfelelő elektronikus információs biztonsági 
rendszere a 2015-2016. évben kialakításra kerüljön. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Informatikai Biztonsági 
feladatok ellátása”tárgyú ajánlati felhívást a 80/2015. sz. előterjesztés 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Informatikai Biztonsági 
feladatok ellátása” tárgyú ajánlattételi felhívását a 80/2015. sz. előterjesztés 2. sz. melléklet 
szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a jegyző hozza meg.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, 
hogy az 2./ pontban meghatározott ajánlattételi eljárás eredményessége esetén,a megbízási 
szerződést írja alá az eljárás nyertesével. 
 
6./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Információ biztonság 
irányítási rendszert támogató és tanácsadó szolgáltatás 2015. évben történő igénybe vételéhez 
bruttó 4.000.000.- Ft forrást biztosít Fót Város Önkormányzatának 2015 évi költségvetésének 
működési céltartalék sor terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
szolgáltatás 2015. évi pénzügyi fedezetét a Hivatal dologi kiadásai sorára építesse be. 
 
7./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Információ biztonság 
irányítási rendszert támogató és tanácsadó szolgáltatás 2016. évben történő igénybe vételéhez 
bruttó 2.500.000.- Ft előirányzatot a Hivatal dologi kiadásai soron betervezi. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./ -.2./ pont azonnal,3./a döntést követő 10 napon belül, 4./ a beérkezett ajánlatok 
értékelését követő 5 napon belül, 5./ az eljárás eredményességéről szóló döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül, 6./azonnal, a fedezet beépítése tekintetében a 
költségvetés soron következő módosításakor 7./a 2016. évi költségvetés elfogadásakor 
 
 



 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 148/2015 

Tárgy:Pályázati eljárás Fót Város honlapjára 
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
148/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Pályázati eljárás Fót Város honlapjára 

(101. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új önkormányzati honlap 
létrehozásáról, működtetéséről, tárhely szolgáltatás biztosításáról szóló ajánlati felhívást a 
jelen határozat Melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az új 
önkormányzati honlap létrehozására, működtetésére, tárhely szolgáltatás biztosítására 
vonatkozó ajánlati felhívást tegye közzé az önkormányzat honlapján és ingyenes 
hirdetőfelületeken.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új önkormányzati honlap 
létrehozásáról, működtetéséről, tárhely szolgáltatás biztosításáról lefolytatott eljárás 
nyertesének személyére vonatkozó döntést az Képviselő-testület hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szolgáltatás és a pályázat 
megjelentetésének többletköltségeire 1.000 eFt-ot biztosít az Önkormányzat költségvetésének 
Általános tartalék kerete terhére és felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat 
átcsoportosítást terveztesse be az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-3./ azonnal, 4./ vonatkozásában a költségvetés soron következő módosításakor 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 



Melléklet a 148/2015 (III.25.) KT. határozathoz: 
 

Ajánlattételi felhívás 

- Ajánlatkérő neve, elérhetőségei: 
  Fót Város Önkormányzata, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
  Tel.: 06-27-535-365 Fax: 06-27-358-232   e-mail: titkar@fot.hu 

- Kapcsolattartó: 
  Verebes Viktor  Tel: 06-27-535-365/112-es mellék 

- Ajánlatkérés tárgya: 
„Új honlap elkészítése 

- A honlap működtető feladatai: 
• Új honlap elkészítése 
• Tárhely szoláltatás biztosítása 

- Szerződés meghatározása: 
„Fót Város honlapjainak elkészítése” tárgyában megkötendő vállalkozási 
szerződés 

- Az ajánlat beérkezésének határideje: 
2015. április 15. 9:00 óra 

- Az ajánlatok benyújtásának módja: 
Bartos Sándor polgármesternek címezve, lezárt borítékban az ajánlatkérő 
székhelyén a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktató helyiségében leadva 
vagy postai úton eljuttatva. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni: 
- ajánlattévő neve, címe;  
- „Honlap pályázat”;  
- „Határidő: 2015. április 15. 9:00 óra”;  
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” 

- Ajánlatok felbontásának helye, ideje: 
 Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 2015. április 15. 10:00 óra 

- Ajánlatok értékelése: 
 Az egyszeri költségre a legalacsonyabb ellenszolgáltatást benyújtó ajánlattevő 

az eljárás nyertese. 

- Szerződéskötés tervezett ideje 
Ajánlattevő max. 3 hónap határozott időtartamra kíván szerződést kötni. 

-Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok: 
Egy példány cégszerűen aláírt árajánlat. 

- Egyéb tudnivalók az ajánlattétellel kapcsolatosan:  
A mellékelt dokumentációban foglaltaknak megfelelően elkészített árajánlat. 

 
Fót, 2015. március 10. 
 Bartos Sándor 
 polgármester 

 
 



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
melléklet 

 
Fót Város Önkormányzat hivatalos honlapjának, a http://fot.hu internetes portálnak 
elkészítése valamint a hozzá tartozó tárhely biztosítása 
 
Igénylendő szolgáltatások: 
 
Webhosting, tárhely szolgáltatás 

• megfelelő méretű dinamikus tárhely biztosítása  
• biztonságos, magyarországi szerverteremben, szerverpolc min. 100 Mbit sávszélességgel, 

redundáns szünetmentes tápellátással 
• eszközfelügyelet és -karbantartás biztosítása 
• 24/7 órás rendszerfelügyelet, folyamatos támogatással 
• back-up mentések (napi, heti, havi adatarchiválással, tárolással) 
• szoftverkörnyezet biztosítása (C-panel stb.) 
• CMS rendszerek támogatása 
• ftp kapcsolat biztosítása a Megrendelő képviselője számára (igény szerint, min. 2 db) 
• aliasok és subdomainek lehetősége 
• e-mail hosting, e-mail fiókok és címek: minimum 100 db és minimum 50MB tárhellyel 

 
Az új városi honlap elkészítése 

• Szolgáltató honlap készítés-referenciákkal és webtárhely referenciákkal is rendelkezzen, hazai 
viszonylatban. Továbbá legalább két nagyobb közösségnek (egyháznak vagy egyesületnek) 
készített weboldal referenciával is kell rendelkezzen a pályázó Szolgáltató. 

• Nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer (CMS) használata, mely garantálja a folyamatos 
fejlesztést és a programozó függetlenséget is 

• Könnyen karbantartható weboldal elkészítése. 
• Beépített szöveg és képkezelő programmal rendelkezzen a kész weboldal. 
• Beépített szabad-szavas keresővel rendelkezzen a weboldal, mely a feltöltött 

dokumentumokban is képes kereseni. Lehetőleg AJAX-os keresővel, mely már a beírás 
közben keres. 

• Új webdesign kialakítása, megtervezése 
• Platformfüggetlen (responsive) megjelenés, PC-re, tabletre, mobilra. A kész portál minden ma 

használatos böngészőben és minden standard képernyőfelbontásban megfelelően, szétesés 
nélkül jelenjen meg. 

• Meglévő anyagok, cikkek, információs oldalak áttöltése az új weboldalra. 
• Időzített, felugró (popup) modul létrehozásának lehetősége. 
• Honlap térkép és belső navigáció (morzsa) megoldása. 
• Google drive integrációja. Dokumentumok tárolása saját webtárhelyen és a dokumentumok 

listázása hasonló megjelenéssel, de a weblapon belül kerüljenek listázásra, a jelenlegi 
bontásban (tehát a jelenlegi struktúra és mappanevek megtartásával). 

• Fóti eseménynaptár kialakítása: Előre programozhatóan, egyéni lekérdezési lehetőségekkel 
(pl. a következő 5 testületi ülés időpontja és helye, a művelődési ház következő programjai, 
stb.) valamint  általános naptár modul mindig látható legyen a weblapon, ahol az összes 
esemény látható (pl. az egyik oldalsó sávban). 

• Térkép, útvonaltervezővel kerüljön beépítésre a weboldalba. Korlátlan számú 
markerpontokkal 

• Beépített Kép és videó-galéria, mely automatikusan a youtube csatornára feltöltött videókból 
készít galériát (nem felsorolást) 

• Reklámfelület biztosítása. Kattintásokat számoló bannerek elhelyezése, hirdető ügyfelek 
adminisztrációjával 



• Korlátlan számú online üzenetküldő űrlap biztosítása könnyen változtatható adatmezőkkel. 
• Elektronikus on-line űrlapkitöltés lehetősége 
• Szavazás modul 
• Meghatározott hírportálokon megjelenő új tartalmak automatikus terjesztése (RSS)  
• Akadálymentesített weboldal kialakítása és beüzemelése gyengén látó felhasználóknak 
• Szakmai segítségnyújtás biztosítása az üzemeltető számára 6 hónapos időtartamra 

 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
mely létrejött egyrészről:  

Fót Város Önkormányzata 
Székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Képviselő: Bartos Sándor polgármester  
Adószáma:  
KSH jelzőszáma:  
Bankszámlát vezető pénzintézet neve:  
Bankszámla száma:  
Telefonszáma:  
Faxszáma:  

mint megrendelő – továbbiakban: Megrendelő 
másrészről:  

Székhelye: 
Képviseli:  
Adószám:  
Cégbejegyzési szám:  
Bankszámlát vezető pénzintézet neve:  
Bankszámla száma:  
Telefonszáma:  
Faxszáma:  

mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó  
között az alulírott napon és az alábbi feltételekkel.  
 
 
Előzmények 
 
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő a Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata (továbbiakban: 
Versenyszabályzat) szerinti ajánlattételi eljárást folytatott le a „Fót Város honlapjának 
elkészítése” tárgyban. Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.  
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő ajánlattételi felhívása (1. sz. 
melléklet), az arra a Vállalkozó által adott ajánlat (2. sz. melléklet), mely dokumentumok, 
azok csatolása nélkül is a jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik és mely 
dokumentumokban foglaltak kötik a Szerződő Feleket. 
A jelen Szerződés a fentiek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 
alapján jött létre. 



1. A szerződés tárgya 

 

1.1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó az ajánlatában leírtak és 
Megrendelő ajánlattételi felhívása alapján elvállalja új weboldal-rendszer létrehozását.   
 
1.2. Vállalkozó jelen szerződésben rögzített kötelezően ellátandó feladata: 

-   weboldal/honlap grafikai és tervezési kivitelezése 
-   weboldalra/honlapra a jelenleg meglévő adatok feltöltése 

      - honlap működtetésének technikai feltételeként a tároláshoz szükséges „szerver 
polc” üzemeltetése,  
- a honlapra vonatkozó rendelkezési jogok, forráskódok a tulajdoni és 
rendelkezési jogok  Megrendelő részére történő átadása azok létrehozásával 
egyidejűleg – Megrendelő részéről az átvételre a jelen szerződésben meghatározott 
kapcsolattartó jogosult.  
- az internetes honlap létrehozásakor, illetve lezárásakor a Megrendelő által 
kijelölt személy számára az admin-felületek kezelésével kapcsolatos ismeretek 
átadása, írásos felhasználói kézikönyv formájában. 

 
1.3 Felek rögzítik, hogy Megrendelő saját maga gondoskodik a honlap domain nevének 
fenntartásáról, melynek joga a Megrendelőé. .  
 
1.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a honlapokon megjelenő hirdetési felületek értékesítése 
Megrendelő kizárólagos jogköre, a hirdetési bevételek 100%-a Megrendelőt illeti meg. 
 

2. A szerződés időtartama, felmondás 
 
2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy új weboldal-rendszer létrehozására 
vonatkozó teljesítési határidő:………………….  
 
2.2 A szerződést bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén 
azonnali hatállyal mondhatja fel, azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás 
megszüntetésére 8 napos határidővel felszólította és ez a határidő eredménytelenül telt el. Az 
azonnali hatályú felmondást indokolni kell.  
 

3. A Vállalkozó kötelezettségei 
 
3.1. A Vállalkozó által e szerződés alapján nyújtott szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie a 
rendeltetésszerű, valamint a szerződésben kikötött célnak megfelelő felhasználásra, valamint 
Megrendelő részére jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítésére. 
 
3.2 A Vállalkozó szavatol azért, hogy az 1. pontban meghatározott szolgáltatások teljesítése 
során úgy jár el, ahogy az adott helyzetben a Megrendelő honlapjához internet útján 
folyamatos hozzáférést biztosító szolgáltatótól általában elvárható. Ezen belül: 
 
3.2.1 A Vállalkozó köteles lehetővé tenni, hogy a honlapokhoz adattárszerűen, tehát 
egyénileg, előre meghatározott kiválasztási, elrendezési és szerkesztési elvek szerint lehessen 
hozzáférni. 
 



3.2.2 Vállalkozó a szerződés időtartama alatt helytáll azért, hogy az 3.2.1 szerinti 
honlapokhoz a közönség tagjai zavartalanul hozzáférhessenek. Nem tartozik azonban 
felelősséggel az internet egyéb szereplői, illetve alkalmazott szoftverei által okozott hibákért 
és esetleges fennakadásokért, valamint azon esetekben sem, amelyekben az alkalmazott 
(fejlesztő) szoftverek készítői is kizárják a felelősséget. 
 
 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben leírt tevékenységek 
ellátásához a szükséges jogosultságokkal rendelkezik (szerzői jogi védelem hatálya alá eső 
szoftverek és egyéb szellemi termékek esetén a szükséges jogoknak vagy eredeti tulajdonosa, 
vagy a szerzői jog tulajdonosától kapott felhatalmazás birtokosa; valamennyi vagyoni jellegű 
és Szolgáltató által a hatályos jogszabályok értelmében átruházható, illetve átengedhető 
vagyoni felhasználási jogosultsággal kizárólagosan és korlátozás nélkül rendelkezik). 
  
3.2.4. A Megrendelő részére a Vállalkozó az 1. számú melléklet szerint külön azonosítóval és 
jelszóval elérhető tárhelyet biztosít, ahová a Megrendelő feltöltheti anyagait. 
 

4. A Megrendelő kötelezettségei 
 
4.1 A Megrendelő kötelezettsége az adatok honlapra történő feltöltése, tartalomkezelés. 
 
4.2.  Megrendelő szavatol azért, hogy a 3.2.4. pont  szerinti anyagban található, általa írott 
vagy már meglévő szerzői művekre adattárban való, bármely technikai eszközzel 
megvalósuló rögzítésre, többszörözésre, a művek bármely technikai eszközzel vagy módon 
történő nyilvánossághoz közvetítésére vonatkozóan harmadik személynek átengedhető, 
területi korlátozás nélküli, legalább a honlaphoz való hozzáférés teljes időtartamára szóló 
olyan felhasználási joggal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a közönség tagjai a szerzői 
művekhez az általuk meghatározott helyen és időben férhessenek hozzá. 
 
4.3. Megrendelő felel a 3.2.4. szerint feltöltött anyag tartalmáért. 
 
 

5. Szerzői jog 
 
A felek a Megrendelő által átadott anyag alapján készült honlapot a szerzői jogról szóló 1999. 
évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak 
tekintik, amelyre nézve a szerzői vagyoni jogok a Megrendelőt illetik meg az adattárszerű 
működtetéshez szükséges forrásprogramra, tárgyi programra és az esetleges kísérő anyagra 
vagy hozzátartozó dokumentációra vonatkozóan. 
Megrendelő a jelen szerződés aláírásával a szerződés szolgáltatásának határidején belül 
engedélyezi a Vállalkozónak a honlap, mint gyűjteményes mű nyilvánossághoz közvetítését 
akként, hogy a közönség tagjai egyénileg választhatják meg a honlaphoz vagy annak egyes 
alkotóelemeihez történő hozzáférés helyét és idejét. 
A szerzői jogra vonatkozó valamennyi egyéb kérdésben a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 
 
6.1 Vállalkozót vállalkozói díjként a weboldal tartalom fejlesztéséért, az új honlap 
kialakításáért és adatok áttöltésére bruttó         ,- Ft /egyszeri díj illeti meg. 



6.2 A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk-ban meghatározott mértékének megfelelő 
késedelmi kamatot köteles fizetni a Vállalkozó részére.  
 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

7.1. Amennyiben a weboldal létrehozása a Megrendelőnek fel nem róható okból meghiúsul 
Vállalkozó a 6.1. pontban meghatározott egyszeri vállalkozási díj nettó összegével 
megegyező kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A weboldal létrehozása  teljesítési 
határidejének túllépése esetén a Vállalkozó naponta a 6.1. pont szerinti egyszeri vállalkozási 
díj 1%-ával megegyező kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, amelyet a Megrendelő a 
Vállalkozó számlájába jogosult beszámítani. Vállalkozó részére a számla ellenértéke a 
beszámított összeggel csökkentve kerül kifizetésre. Amennyiben Vállalkozó késedelme a 15 
naptári napot meghaladja, Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől minden külön indokolás 
és érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni és ebben az esetben vállalkozó meghiúsulási 
kötbérként a 6.1. pont szerinti nettó vállalkozási díjat köteles megfizetni.  
 
7.2. Két egymást követő hibás teljesítés, illetve a kötelem ideje alatt három hibás teljesítés 
után olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosult 
azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási 
kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a 6.2. pontban meghatározott havi nettó vállalkozói 
díj.  

7. Titoktartás 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelővel, illetve a jelen szerződés 
teljesítésével , illetve  a jelen szerződéssel kapcsolatosan tudomására jutott valamennyi, a 
Megrendelővel, illetve annak vagyoni, üzleti viszonyaival kapcsolatos információt 
bizalmasan, üzleti titokként kezeli. Ezeket harmadik személy tudomására semmilyen módon 
nem hozza, illetve azokhoz harmadik személynek hozzáférést nem enged, kivéve a 
közvetlenül e feladat teljesítése során általa igénybe vett személyeket, akik titoktartási 
kötelezettségének betartásáért maga felel a Megrendelővel szemben. A titoktartási 
kötelezettség a Vállalkozót a jelen szerződés megszűnését követően is időkorlát nélkül terheli. 
 

8. Kapcsolattartás 
A felek a szerződés megkötésével egyidejűleg kijelölik, illetve írásban a másik fél tudomására 
hozzák annak a személynek a nevét, akiknek az értesítéseket küldeni kell, illetve akik a 
folyamatos és zavartalan együttműködésért felelnek. 
 
Vállalkozó  részéről:  
Név:     
Telefonszám:    
e-mail:    
 
Megrendelő részéről:  
 
Név: Verebes Viktor 
Telefonszám: 06-70-4570506 
e-mail: supervisor@fot.hu 

9. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

9.1. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik. 



9.2. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával és 
indokolással, azonnali hatállyal az alábbi esetekben mondhatja fel a szerződést: 

a) ha a Vállalkozó fizetésképtelenné vált, és ennek következtében csődöt jelentett, illetve 
ellene hivatalos formában közzétett csőd- vagy felszámolási eljárás indult, vagy egyébként 
Megrendelő tudomására jut, hogy a Vállalkozó fizetésképtelen helyzetbe került, 

b) ha a Vállalkozó átruházza a szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit,  

c) A szerződést bármelyik fél írásban a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása 
esetén azonnali hatállyal mondhatja fel, azt követően, hogy a szerződésszegő magatartás 
megszüntetésére 8 napos határidővel felszólította és ez a határidő eredménytelenül telt el. 
Az azonnali hatályú felmondást indokolni kell. Azonnali hatályú felmondási ok 
különösen, ha a Vállalkozó anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy 
felfüggeszti a szolgáltatást, illetve a jelen szerződésben külön nevesített, illetve 
jogszabályban rögzített okok.  

 
10. Záró rendelkezések 

 
10.1. A jelen szerződés mellékletei a szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezik. 
 
10.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. 
A Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Fót, 2015.április …. 
 
  …………………………                       …………………………… 
    
          Megrendelő            Vállalkozó  
 
 
Ellenjegyzem: 
 
 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 149/2015 

Tárgy:Döntés a Keszi-Press Médiaszolgáltató 
Kft-vel való vállalkozási szerződés 
megkötéséről 

 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
149/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft-vel való vállalkozási szerződés megkötéséről 
(99. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. 12.31-ig tartó határozott 
időre nem köt vállalkozási szerződést a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft-vel. Erről az 
ajánlattevőt értesíteni kell. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 150/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
elővásárlási jogának gyakorlásáról a 
Fót, Vörösmarty tér 17. sz. alatti, 1304/1 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

150/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásáról a 

Fót, Vörösmarty tér 17. sz. alatti, 1304/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 
(108. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván élni 

elővásárlási jogával, és nem vásárolja meg a 2151 Fót, Vörösmarty tér 17. szám alatti, 
1304/1 hrsz-ú, 172 m2 alapterületű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű belterületi 
ingatlant. 

 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatot 
készíttesse el, írja alá, és küldje meg dr. Varjas Attila (1132 Budapest, Váci út 28.) 
részére. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: l. pont esetén: azonnal, 2. pont esetén: 2015. március 31. 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 151/2015 

Tárgy:Döntés a Fótújfalu MÁV épületen 
belüli utas váró kialakításáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
151/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fótújfalu MÁV épületen belüli utas váró kialakításáról 
(96. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 418/2014. (IX.17.) KT határozatát 
visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Fótújfalu MÁV állomás 
épületében utas várót kíván létesíteni az előterjesztés 1.sz. mellékletét képező költségvetés 
kiírás  és műszaki tartalom alapján.    
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a MÁV Zrt-vel 
a felújítási munkákra vonatkozó egyeztetéseket folytassa le, a szükséges intézkedéseket tegye 
meg és a kivitelezési munkák megosztására és elvégzésére vonatkozó megállapodást a MÁV 
Zrt-vel írja alá. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Fótújfalu MÁV állomás Önkormányzatot terhelő felújítási munkálatokra a 3./pontban 
meghatározott megállapodás aláírását követően kérjen be három ajánlatot és a legalacsonyabb 
ajánlattevővel a kivitelezési szerződést kösse meg és írja alá.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az utas váró 
létesítésének fedezetét Fót Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetés „Fótújfalú 
MÁV.fedett beálló építése”sor terhére biztosítja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a fenti 
döntésről és annak indoklásáról közlemény formájában tájékoztassa a helyi médiát. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.,2. /azonnal 3./a döntést követő 30 napon belül, 4./-5./-6./ azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 152/2015 

Tárgy:Döntés kulturális és sport pályázat 
kiírásáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
152/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés kulturális és sport pályázat kiírásáról 
(103. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek és 
egyházak kulturális,közművelődési tevékenységét támogató2.500e Ft összegű pályázati 
keretére kiírja a pályázatot. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti, a 
kulturális,közművelődési tevékenység támogatására megfogalmazott Pályázati kiírást. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek és 
egyházak sport tevékenységét támogató 1.500e Ft összegű pályázati keretére kiírja a 
pályázatot. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja ajelen határozat 2. sz. melléklete szerinti, 
a sport tevékenység támogatására megfogalmazott Pályázati kiírást. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Jogi,Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a Kulturális, Közművelődési és a Sport pályázat értékeléséről és 
javaslattételről,valamint a pályázattal kapcsolatos előterjesztés  májusi képviselő-testületi 
ülésre való benyújtásáról. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.,2., 3.,4. pont: azonnal; 5. pont: 2015. május 05.  
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



1.sz. melléklet a 152/2015.(III.25.) sz. KT. határozathoz: 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2015. (III. 25.) KT határozata 
alapján az alábbi pályázatot írja ki: 

 
Pályázati felhívás 

 
A pályázat tárgya: Kulturális és Közművelődési Pályázati Keret 
A pályázat célja: a fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek, 
magánszemélyek 2015. évi kulturális, közművelődési, közösségformáló tevékenységének 
támogatása.  
Pályázati keret: bruttó 2.500.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-ötszázezer forint  
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 28. 16 óra 
Helye: Fót Közös Önkormányzati Hivatal, Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Pályázók köre: fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek,  
    magánszemélyek  

Egy szervezet, avagy magánszemély, egy pályázatot nyújthat be. Hiánypótlásra 
nincs lehetőség. 

A pályázatokról a Képviselő-testület a 2015. év május 27-i rendes ülésén dönt.  
 
Pályázati feltételek: 
A pályázók a kitöltött adatlapon nyújtják be a pályázatot nyomtatott vagy elektronikus 
formában. 
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:  
civil szervezet esetén: 

• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló hatályos bírósági bejegyző határozatot, 
• a civil szervezet hatályos Alapszabályát, 
• a hatályos Aláírási Címpéldányt 

egyházi szervezet esetén: 
• a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt 

magánszemély esetén: 
• lakcímkártya másolat 
• szakmai önéletrajz 
• szakmai ajánlás, referencia 

A pályázat elszámolható költségeinek típusa a rendezvényhez, tevékenységhez kapcsolódó 
költségtételek. 
Nem pályázhat az, aki az előző évi pályázati támogatással a meghatározott határidőig nem 
számol el. Pályázó tudomásul veszi, amennyiben az elszámolási határidőt kérelemére az 
Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen módosította, úgy az e pályázat keretében 
jóváhagyott támogatás folyósítására a módosított határidőre történő elszámolást követően 
kerül sor.    
Melléklet: pályázati adatlap 
 
Fót, 2015. március 25. 
 
Bartos Sándor sk.      Madaras Ádám sk. 
Polgármester       JEB elnök   
        
  



Melléklet a pályázati felhíváshoz: 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek és magánszemélyek 2015. évi 
kulturális, közművelődési és közösségformáló tevékenységének támogatására  
 
Civil szervezet esetén: 

• Pályázó neve: 
• Pályázó képviselője: 
• Pályázó székhelye: 
• Pályázó adószáma: 
• Pályázó bankszámlaszáma: 
• Pályázó tevékenységi köre: 
• Pályázat tárgyának rövid leírása: 
• (rendezvény, program bemutatása, költségvetési tervezete) 
• Igényelt pályázati összeg: 

 
Egyházi szervezet esetén: 

• Pályázó neve: 
• Pályázó képviselője: 
• Pályázó székhelye: 
• Pályázó adószáma: 
• Pályázó bankszámlaszáma: 
• Pályázó tevékenységi köre: 
• Pályázat tárgyának rövid leírása: 

(rendezvény, program bemutatása, költségvetési tervezete) 
• Igényelt pályázati összeg: 

 
Magánszemély esetén: 

• Pályázó neve: 
• Születési neve: 
• Születési helye, ideje: 
• Anyja neve: 
• Lakcím: 
• Munkaviszony: 
• Taj száma: 
• Adószáma: 
• Bankszámlaszáma: 
• Pályázó tevékenységi köre: 
• Pályázat tárgyának rövid leírása: 

(rendezvény, program bemutatása, költségvetési tervezete) 
• Igényelt pályázati összeg: 

 
Fót, 2015.    
      

aláírás 
 bélyegző 

 



2.sz. melléklet a 152/2015.(III.25.) sz. KT. határozathoz: 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2015. (III. 25.) KT határozata 
alapján az alábbi pályázatot írja ki: 

 
Pályázati felhívás 

 
A pályázat tárgya: Sport Pályázati Keret 
 
A pályázat célja: a fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek, 
magánszemélyek 2015. évi sport tevékenységének támogatása.  
Pályázati keret:  bruttó 1.500.000,- Ft, azaz bruttó egymillió-ötszázezer forint  
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 28. 16 óra 
Helye: Fót Közös Önkormányzati Hivatal, Iktató Irodája, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Pályázók köre: fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek,  
    magánszemélyek  

Egy szervezet, avagy magánszemély, egy pályázatot nyújthat be. Hiánypótlásra 
nincs lehetőség. 

A pályázatokról a Képviselő-testület a 2015. év május 27-i rendes ülésén dönt.  
Pályázati feltételek: 
A pályázók a kitöltött adatlapon nyújtják be a pályázatot nyomtatott vagy elektronikus 
formában. 
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:  
civil szervezet esetén: 

• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló hatályos bírósági bejegyző határozatot, 
• a civil szervezet hatályos Alapszabályát, 
• a hatályos Aláírási Címpéldányt 

egyházi szervezet esetén: 
• a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt 

magánszemély esetén: 
• lakcímkártya másolat 
• szakmai önéletrajz 
• szakmai ajánlás, referencia 

A pályázat elszámolható költségeinek típusa a sportrendezvényhez, sporttevékenységhez 
kapcsolódó költségtételek. 
Nem pályázhat az, aki az előző évi pályázati támogatással a meghatározott határidőig nem 
számol el. Pályázó tudomásul veszi, amennyiben az elszámolási határidőt kérelemére az 
Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen módosította, úgy az e pályázat keretében 
jóváhagyott támogatás folyósítására a módosított határidőre történő elszámolást követően 
kerül sor.    
 
Melléklet: pályázati adatlap 
 
Fót, 2015. március 25. 
 
Bartos Sándor sk.      Madaras Ádám sk. 
Polgármester       JEB elnök   
        
  



Melléklet a pályázati felhíváshoz 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

fóti székhelyű civil szervezetek, helyi egyházi szervezetek és magánszemélyek 2015. évi 
sport tevékenységének támogatására  
 
Civil szervezet esetén: 

• Pályázó neve: 
• Pályázó képviselője: 
• Pályázó székhelye: 
• Pályázó adószáma: 
• Pályázó bankszámlaszáma: 
• Pályázó tevékenységi köre: 
• Pályázat tárgyának rövid leírása: 
• (sporttevékenység, sportrendezvény bemutatása, költségvetési tervezete) 
• Igényelt pályázati összeg: 

 
Egyházi szervezet esetén: 

• Pályázó neve: 
• Pályázó képviselője: 
• Pályázó székhelye: 
• Pályázó adószáma: 
• Pályázó bankszámlaszáma: 
• Pályázó tevékenységi köre: 
• Pályázat tárgyának rövid leírása: 

(sporttevékenység, sportrendezvény bemutatása, költségvetési tervezete) 
• Igényelt pályázati összeg: 

 
Magánszemély esetén: 

• Pályázó neve: 
• Születési neve: 
• Születési helye, ideje: 
• Anyja neve: 
• Lakcím: 
• Munkaviszony: 
• Taj száma: 
• Adószáma: 
• Bankszámlaszáma: 
• Pályázó tevékenységi köre: 
• Pályázat tárgyának rövid leírása: 

(sporttevékenység, sportrendezvény bemutatása, költségvetési tervezete) 
• Igényelt pályázati összeg: 

 
Fót, 2015.    
      

aláírás 
 bélyegző 

 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 153/2015 

Tárgy:Döntés a Vörösmarty tér 5. sz. alatti 
emeleti üzlethelyiség hasznosításáról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
153/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Vörösmarty tér 5. sz. alatti emeleti üzlethelyiség hasznosításáról 
(113. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1 
arányban tulajdonát képező, a fóti 1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 
emeleti üzlethelyiség tárgyában pályázatot ír ki. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat Melléklete 
szerinti ajánlattételi felhívást a fóti 1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 
emeleti üzlethelyiség bérbeadására vonatkozóan elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívás közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./-es pontban 
meghatározott és lefolytatott eljárás nyertesére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. pontban megjelölt 
ingatlan minimális havi bérleti díját nettó 63.900 Ft összegben határozza meg. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, amennyiben a megadott határidőig 
pályázat nem érkezik be, úgy ajánlattételi felhívás kiírásának időpontját 30 nappal 
meghosszabbítja. 
 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.,2., 5., pont: azonnal; 3. pont: a döntést követő 10 napon belül;  

 4. pont: az ajánlatok beérkezését követő Képviselő-testületi ülés; 
 6. pont: 2015. május 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 



Melléklet a 153/2015.(III.25.) KT. határozathoz: 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló, alábbi ingatlant - a jelen ajánlattételi felhívás útján, egy fordulós nyílt eljárás 
keretében bérbe kívánja adni. 

1./ Az ajánlatkérő megnevezése: Fót Város Önkormányzata 

2./ Az ajánlatkérő székhelye: 2151 Fót Vörösmarty tér 1. 

3./ Az ajánlatkérő képviselője: Bartos Sándor polgármester 

4./ Az ajánlatkérő egyéb adatai: Tel/fax: 27/535-375, 27/358-232. 

5./ A  bérbe adni kívánt helyiség megnevezése: 

1124/2 hrsz-ú, 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti, 76 m2 alapterületű emeleti üzlethelyiség 

6./ A bérbe adni kívánt bérlemény címe: 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. 

7./ A bérbe adni kívánt bérlemény megnevezése: 

alapterülete: 76 m2 

8.1./ A bérbe adni kívánt bérlemény funkciója, egyéb műszaki jellemzői: 

elsősorban Szépségszalon 

9./ Az Ajánlatkérő Képviselő-testület által, a bérlet tárgyában meghatározott lényeges 
szerződéses rendelkezések: 

9.1./ A bérbeadás tervezett időtartama: határozatlan időtartamra, 60 napos felmondási idővel 

9.2/ A meglévő helyiség a bérbevevő szándékainak megfelelően a vonatkozó jogszabályok 
betartásával alakítható át a megrendelővel előzetesen egyeztetett módon és kizárólag a 
megrendelő jóváhagyása mellett. Az átalakítás, felújítás költségei és a funkció váltás 
engedélyeztetése a bérlő kötelezettsége saját költségén, bérbeadó részéről beszámítási 
lehetőség nincs. 

9.3./ A bérleti szerződés megkötésének feltétele: a nyertes ajánlattevő által megajánlott havi 
bérleti díj alapulvételével, 3 (azaz három) havi bérleti díj, mint óvadék megfizetése. 

10./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:  

10.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
tárgyát képező bérlemény bérbe adása tekintetében a nyertes ajánlattevő: a legmagasabb 
összegű havi bérleti díjat ajánló (nettó Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban). 

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a bérleményre benyújtott ajánlatokban 
a havi bérleti díj meghatározásánál minimum összegként nettó 63.900 Ft (azaz 
Hatvanháromezer-kilencszáz forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) havi 
bérleti díj jelölhető meg. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az Ajánlattevőket, hogy a bérleti díj 
összege a KSH által közzétett infláció százalékával emelkedik évente. 



10.2./ Az Ajánlatkérő Képviselő-testület felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa 
kidolgozandó ajánlatában 

10.2.1./ egyrészről meg kell jelölnie az ajánlat tárgyát képező bérleményt 

10.2.2./ meg kell jelölnie az ajánlat tárgyát képező bérlemény bérletére ajánlott ellenértékét 
(bérleti díj havi mértékét, nettó forint + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA bontásban), továbbá 

10.2.3./ a 10.2.2./ alpontban rögzített, ajánlott bérleti díj emelésével összefüggő befektetői 
javaslatát, amennyiben az meghaladja a 10.1. pontban meghatározott mértéket. Amennyiben 
nem, a befektető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 10.1. pont szerinti emelést elfogadja.   

10.2.4./ a bérlő által fontosabbnak tartott (bérleti) szerződéses rendelkezéseket, szerződéses 
vállalásokat. 

10.3./ Az Ajánlattevő ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 (azaz hatvan) 
napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a jelen ajánlattételi felhívás részeként 
kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti. 

11./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai: 

11.1./ Az ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzéssel ellátott borítékban, Fót Város Önkormányzat 
polgármesterének címezve, legalább két példányban nyújthatja be (2 eredeti példány). A 
borítékon a következő adatokat kell feltüntetni: 

- „Fót 1124/2 hrsz-ú, Fót Vörösmarty tér 5. szám alatti emeleti üzlethelyiség”; 

- „Ajánlattételi határidő: 2015. 04. 14. 10.00 óra”; 

- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”; 

Az Ajánlattevő képviselőjének az eredeti példányokat minden oldalon kézjegyével kell ellátnia és 
az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással és két tanúval, illetve a 
meghatalmazott esetén a meghatalmazott teljes bizonyító erejű magánokirat formára előírt 
aláírásával ellátva kell benyújtani az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az 
adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással). 

11.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. 

11.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az 
Ajánlattételi felhívás, vagy az Ajánlattételi Dokumentáció valamely előírásának nem felel meg, 
úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. 

12.1./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje:2015. április hó 14. napja (kedd) 10.00 óra. 

12.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi 
felhívás jelen pontjában meghatározott határnapig igazoltan beérkezzék és az Ajánlatkérő és a 
nevében eljáró munkaszervezete, Fót Város Önkormányzatának számára rendelkezésre álljon 
(személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás). 

13./ Az ajánlatkérő Képviselő-testület tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen 
ajánlattételi felhívás keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – bánatpénzt nem 
köt ki. 

14./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye: Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), Házasságkötő terem. 



 

15./ Az ajánlatok értékelésének módja:  

15.1./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtandó ajánlatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidőt követő 
következő havi rendes ülésén, zárt ülés keretein belül értékeli és bírálja el, - a helyi 
önkormányzatoktól szóló Mötv., valamint az Önkormányzat vagyonáról és egyes 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III. 
20.) önkormányzati rendelete alapján.  

15.2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a Képviselő-testület a jelen 
ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból, a 
formai szempontból érvényes ajánlatokat második (II.) körben az ajánlattételi felhívásban 
rögzített tartalmi szempontok szerint értékeli, bírálja el. 

15.3./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről – valamennyi ajánlattevő a 15.1./ alpontban 
meghatározott Képviselő-testületi ülés határnapjától számított 15 napon belül írásban kap 
értesítést. 

15.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a Képviselő-testület döntése 
szerint nyertes ajánlattevővel, a 15.1./ alpontban meghatározott Képviselő-testületi ülés 
határnapjától számított 30 napon belül – az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalma, továbbá az Önkormányzat vagyonáról és 
egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. 
(III. 20.) önkormányzati rendelet keretein belül – köti meg a bérleti szerződést.  

15.5./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a Képviselő-testület a bérbe adni 
kívánt ingatlant a nyertes féllel (ajánlattevővel) kölcsönösen megállapított határnapon és 
eljárásrend szerint adja birtokba. 

16./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattételi felhívás tárgyát 
képező helyiség megtekinthető, az alábbiak szerint:  

A bérlemény - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyszínen megtekinthető: 

2015. február 17. napjáig munkanapokon, hivatali félfogadási időben. 

Kapcsolattartó személy: Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügyintéző 

Telefonszám: 06 70 327 29 79 

17.1./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályán, Szűcs Judit 
vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 Fót, Kossuth Lajos u. 1.) személyesen a fenti címen, 
vagy telefonon a 06-27/535-365/131 mellék telefonszámon. 

17.2./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Ajánlattételi felhívás 
megtekinthető, és ingyenesen, ellenérték (költség, illeték, igazgatási szolgáltatási díj) fizetése 
nélkül átvehető személyesen Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján és a 
Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztályán, Szűcs Judit vagyongazdálkodási ügyintézőnél (2151 
Fót, Kossuth Lajos u. 1.), hivatali félfogadási időben. 



18./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Ajánlatkérő jogosult a jelen 
ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek nyilvánítani.  

19./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás az 
ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. 

Záradék: 

A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 
25-i rendes ülésén meghozott …/2015. (III. 25.) sz. KT. határozatával fogadta el, és hagyta jóvá. 

 

Fót, 2015.03.25. 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Bartos Sándor 

polgármester 

 

 

 

 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 154/2015 

Tárgy:Támogatás a testvérvárosi Bátyú 
nagyközségnek 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
154/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Támogatás a testvérvárosi Bátyú nagyközségnek 
(106. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendkívül nehéz helyzetbe 
került testvértelepülésnek, a kárpátaljai Bátyú Nagyközségnek 1.500 eFt összegű támogatást 
nyújt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1.500 eFt összegű 
támogatást az Önkormányzat költségvetésének általános tartalék kerete terhére biztosítja és 
felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat átcsoportosítás átvezetéséről a 
költségvetés soron következő módosításában. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
adományozási megállapodás aláírásáról és a támogatási összeg eljuttatásáról gondoskodjon. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 155/2015 

Tárgy:Beszámoló Fót Város 
Önkormányzatának 2014. évi 
közbeszerzéseiről 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
155/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló Fót Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzéseiről 
(81. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által 
2014. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített beszámolót a 81/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 156/2015 

Tárgy:Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet Környezetvédelmi 
keret sorának felhasználásáról 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
156/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 9/2014. (II.28.) önkormányzati 
rendelet Környezetvédelmi keret sorának felhasználásáról 

(82. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 9/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Önkormányzat 2014. évi dologi kiadásai 
Környezetvédelmi keret sorának felhasználásáról szóló beszámolót a 82/2015. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 157/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fót Város közterület-
felügyelete 2014. év második félévi 
munkájáról 

 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
157/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a Fót Város közterület-felügyelete 2014. év második félévi munkájáról 
(38/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város közterület-
felügyeletének 2014. év második félévi tevékenységéről szóló beszámolót a 38/A/2015. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 158/2015 

Tárgy:Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati 
támogatások elszámolásáról 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
158/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról 
(84. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1. tudomásul veszi és elfogadja azon támogatott szervezetek 2014. évre vonatkozó 
elszámolását, akik a 84. számú előterjesztés 1. számú melléklete alapján hiánytalanul 
eleget tettek az Önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó 
elszámolási kötelezettségüknek; 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a Kisalagi Sport Club és a Fóti Sport Egyesület 

támogatásának elszámolásáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont azonnal, a 2. pont vonatkozásában az elszámolási határidőt követő 30 
napon belül 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 159/2015 

Tárgy:Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról  
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 

 
159/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(korábban kiküldött 9. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiakban 
felsoroltKépviselő-testületi határozatok végrehajtása megtörtént: 
577/2013. (XII.18.), 61/2014. (I.22.), 159/2014. (III.19.), 244/2014. (IV.24), 245/2014. 
(IV.24), 246/2014. (V.07), 247/2014. (V.07), 248/2014. (V.07), 250/2014. (V.07), 
251/2014.(V. 21.), 253/2014.(V. 21.), 254/2014.(V. 21.), 255/2014.(V. 21.), 256/2014.(V. 
21.), 260/2014.(V. 21.), 261/2014.(V. 21.), 263/2014.(V. 21.), 266/2014.(V. 21.), 
268/2014.(V. 21.), 269/2014.(V. 21.), 270/2014.(V. 21.), 271/2014.(V. 21.), 272/2014.(V. 
21.), 280/2014.(V. 21.), 283/2014.(V. 21.), 285/2014.(V. 21.), 286/2014.(V. 21.), 
288/2014.(V. 21.), 289/2014.(V. 21.), 290/2014.(V. 21.), 291/2014.(V. 21.), 295/2014.(VI. 
18.), 296/2014.(VI. 18.), 297/2014.(VI. 18.), 299/2014.(VI. 18.), 300/2014.(VI. 18.), 
301/2014.(VI. 18.), 302/2014.(VI. 18.), 303/2014.(VI. 18.), 304/2014.(VI. 18.), 305/2014.(VI. 
18.), 306/2014.(VI. 18.), 308/2014.(VI. 18.), 309/2014.(VI. 18.), 310/2014.(VI. 18.), 
311/2014.(VI. 18.), 312/2014.(VI. 18.), 314/2014.(VI. 18.), Z315/2014.(VI. 18.), 
318/2014.(VI. 18.), 319/2014.(VI. 18.), 320/2014.(VI. 18.), 321/2014.(VI. 18.), 322/2014.(VI. 
18.), 323/2014.(VI. 18.), 324/2014.(VII. 09.), 325/2014.(VII. 09.), 326/2014.(VII. 09.), 
327/2014.(VII. 09.), 328/2014.(VII. 09.), 329/2014.(VII. 09.), 330/2014.(VII. 09.), 
331/2014.(VII. 09.), 332/2014.(VII. 09.), 333/2014.(VII. 09.), 335/2014.(VII. 09.), 
336/2014.(VII. 09.), 337/2014.(VII. 09.), 339/2014.(VII. 09.), 340/2014.(VII. 09.), 
341/2014.(VII. 09.), 342/2014.(VII. 09.), 343/2014.(VII. 09.), 344/2014.(VII. 09.), 
Z345/2014.(VII. 09.), 346/2014.(VII. 23.), 347/2014.(VII. 23.), 348/2014.(VII. 23.), 
349/2014.(VII. 23.), 350/2014.(VII. 23.), 351/2014.(VII. 23.), 352/2014.(VII. 23.), 
353/2014.(VII. 23.), 355/2014.(VII. 23.), 356/2014.(VII. 23.), 357/2014.(VII. 23.), 
359/2014.(VII. 23.), Z360/2014.(VII. 23.), 362/2014.(VIII. 13.), 363/2014.(VIII. 13.), 
364/2014.(VIII. 13.), 365/2014.(VIII. 13.), 367/2014.(VIII. 13.), 368/2014.(VIII. 13.), 
369/2014.(VIII. 13.), 370/2014.(VIII. 13.), Z371/2014.(VIII. 13.), Z372/2014.(VIII. 13.), 
373/2014.(VIII. 27.), 374/2014.(VIII. 27.), 375/2014.(IX. 17.), 375/2014.(IX. 17.), 
376/2014.(IX. 17.), 377/2014.(IX. 17.), 378/2014.(IX. 17.), 379/2014.(IX. 17.), 380/2014.(IX. 
17.), 381/2014.(IX. 17.), 382/2014.(IX. 17.), 383/2014.(IX. 17.), 386/2014.(IX. 17.), 
387/2014.(IX. 17.), 388/2014.(IX. 17.), 389/2014.(IX. 17.), 390/2014.(IX. 17.), 391/2014.(IX. 
17.), 392/2014.(IX. 17.), 393/2014.(IX. 17.), 394/2014.(IX. 17.), 396/2014.(IX. 17.), 
399/2014.(IX. 17.), 400/2014.(IX. 17.), 401/2014.(IX. 17.), 402/2014.(IX. 17.), 403/2014.(IX. 
17.), 404/2014.(IX. 17.), 405/2014.(IX. 17.), 406/2014.(IX. 17.), 307/2014.(IX. 17.), 
409/2014.(IX. 17.), 410/2014.(IX. 17.), 411/2014.(IX. 17.), 412/2014.(IX. 17.), 413/2014.(IX. 
17.), 414/2014.(IX. 17.), 415/2014.(IX. 17.), 419/2014.(IX. 17.), 420/2014.(IX. 17.), 
421/2014.(IX. 17.), 423/2014.(IX. 17.), Z424/2014.(IX. 17.), Z425/2014.(IX. 17.), 
Z426/2014.(IX. 17.), Z427/2014.(IX. 17.), Z428/2014.(IX. 17.), 430/2014.(X. 08.), 
431/2014.(X. 08.), 432/2014.(X. 08.), 433/2014.(X. 08.), 437/2014.(X. 08.), 438/2014.(X. 
08.), 440/2014.(X. 08.), Z441/2014.(X. 08.), Z442/2014.(X. 08.), Z443/2014.(X. 08.), 
Z444/2014.(X. 08.), 446/2014.(X. 27.), 447/2014.(X. 27.), 448/2014.(X. 27.), 450/2014.(XI. 



26.), 451/2014.(XI. 26.), 452/2014.(XI. 26.), 453/2014.(XI. 26.), 457/2014.(XI. 26.), 
458/2014.(XI. 26.), 459/2014.(XI. 26.), 460/2014.(XI. 26.), 461/2014.(XI. 26.), 462/2014.(XI. 
26.), 463/2014.(XI. 26.), 467/2014.(XI. 26.), 468/2014.(XI. 26.), 469/2014.(XI. 26.), 
470/2014.(XI. 26.), 471/2014.(XI. 26.), 472/2014.(XI. 26.), Z474/2014.(XI. 26.), 
Z475/2014.(XI. 26.), Z476/2014.(XI. 26.), Z477/2014.(XI. 26.), Z478/2014.(XI. 26.), 
480/2014.(XI. 26.), Z481/2014.(XI. 26.), Z482/2014.(XI. 26.), Z483/2014.(XI. 26.), 
Z484/2014.(XI. 26.), Z485/2014.(XI. 26.), Z486/2014.(XI. 26.), 
 
2./ A Képviselő-testület az alábbiakban felsorolt, folyamatban lévő határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja: 
567/2014. (XII. 18.) 193/2014. (III. 19.), 241/2014. (IV. 16.), 262/2014. (V. 21.), 267/2014. 
(V. 21.), 278/2014. (V. 21.), 277/2014. (V. 21.), 279/2014. (V. 21.), 298/2014. (VI. 18.), 
307/2014. (VI. 18.), 334/2014. (VII. 09.), 338/2014. (VII. 09.), 350/2014. (VII. 23.), 
354/2014. (VII. 23.), 366/2014. (VIII. 13.), 384/2014. (IX. 17.), 385/2014. (IX. 17.), 
395/2014. (IX. 17.), 398/2014. (IX. 17.), 408/2014. (IX. 17.), 416/2014. (IX. 17.), 418/2014. 
(IX. 17.), 429/2014. (X. 08.), 434/2014. (X. 08.), 435/2014. (X. 08.), 436/2014. (X. 08.), 
439/2014. (X. 08.), 445/2014. (X. 08.), 454/2014. (XI. 26.), 455/2014. (XI. 26.), 456/2014. 
(XI. 26.), 464/2014. (XI. 26.), 465/2014. (XI. 26.), 466/2014. (XI. 26.), 473/2014. (XI. 26.) 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 160/2015 

Tárgy:Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város 
Önkormányzatának a Hungária Értékpapír 
Zrt.-vel létrejött jogviszonya teljes körű 
vizsgálata tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

160/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt.-vel 

létrejött jogviszonya teljes körű vizsgálata tárgyában 
(114. sz. S1-es sürgősségi anyag) 

 
Fót Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. 03. 25. napjától dr. Vargha Nóra Mária 
képviselőt, a Vizsgálóbizottság elnökévé választja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 161/2015 

Tárgy:Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város 
Önkormányzatának a Hungária Értékpapír 
Zrt.-vel létrejött jogviszonya teljes körű 
vizsgálata tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

161/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt.-vel 

létrejött jogviszonya teljes körű vizsgálata tárgyában 
(114. sz. S1-es sürgősségi anyag) 

 
 

Fót Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. 03. 25. napjától Biró Zoltán képviselőt, a 
Vizsgálóbizottság tagjává választja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 162/2015 

Tárgy:Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város 
Önkormányzatának a Hungária Értékpapír 
Zrt.-vel létrejött jogviszonya teljes körű 
vizsgálata tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

162/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt.-vel 

létrejött jogviszonya teljes körű vizsgálata tárgyában 
(114. sz. S1-es sürgősségi anyag) 

 
 

Fót Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. 03. 25. napjától Gellai István képviselőt, a 
Vizsgálóbizottság tagjává választja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 163/2015 

Tárgy:Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város 
Önkormányzatának a Hungária Értékpapír 
Zrt.-vel létrejött jogviszonya teljes körű 
vizsgálata tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

163/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt.-vel 

létrejött jogviszonya teljes körű vizsgálata tárgyában 
(114. sz. S1-es sürgősségi anyag) 

 
 

Fót Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. 03. 25. napjától Merkwart Krisztián 
képviselőt, a Vizsgálóbizottság tagjává választja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 164/2015 

Tárgy:Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város 
Önkormányzatának a Hungária Értékpapír 
Zrt.-vel létrejött jogviszonya teljes körű 
vizsgálata tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

164/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Vizsgálóbizottság létrehozása Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt.-vel 

létrejött jogviszonya teljes körű vizsgálata tárgyában 
(114. sz. S1-es sürgősségi anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete létrehozza Fót Város Önkormányzatának a 
Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes Bizottságot (a 
továbbiakban: Vizsgálóbizottság) 
 
2. A Vizsgálóbizottság elnöke dr. Vargha Nóra képviselő, tagjai: Bíró Zoltán képviselő, 
Gellai István képviselő, Merkwart Krisztián képviselő. 
 

3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vizsgálóbizottság feladata a 
Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyának, a 
jogviszony létrejötte és fennállása körülményeinek, előzményeinek feltárása, a várható vagy 
lehetséges következmények számba vétele. A Vizsgálóbizottság tevékenységéhez szakértő 
igénybevételére jogosult. Amennyiben szakértő igénybevételéhez kötelezettség vállalásával 
járó megállapodás megkötése szükséges, arra irányuló javaslatát a Vizsgálóbizottság elnöke 
haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti. 
 
4. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vizsgálóbizottság 
működése a megválasztást követő napon kezdődik, és a Hungária Értékpapír Zrt. által kezelt 
teljes értékpapír-portfolió, vagy az értékének megfelelő pénzösszeg Fót Város 
Önkormányzata végleges rendelkezése alá kerüléséig, de legkésőbb 2015. december 31-ig 
tart. Megállapításairól a Vizsgálóbizottság tegyen jelentést már a Képviselő-testület áprilisi 
rendes ülésén is. 
 
5. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
valamennyi, a Vizsgálóbizottság működési körébe tartozó, a Képviselő-testület tagjai számára 
előzetesen átadott 3399-13/2015. iktatási számú dokumentáción (412 oldal terjedelemben) túl 
keletkező dokumentumokat, tudomásukra jutott információkat haladéktalanul bocsássák a 
Vizsgálóbizottság rendelkezésére. 
 
6. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Hungária 
Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyával kapcsolatos valamennyi egyeztetésen, tárgyaláson, 
meghallgatáson – amennyiben magasabb szintű jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a 
Vizsgálóbizottság egy tagjának kíséretében jelenjen meg. A bizottsági tag jelenléte a 
polgármester képviseleti jogát egyebekben nem érinti. 
 



7. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vizsgálóbizottság 
elnökének és tagjainak legfeljebb 1 havi tiszteletdíja fedezetére a vonatkozó helyi rendelet 
előírása szerinti keretösszeget biztosít Fót Város Önkormányzata költségvetésének Általános 
tartalék kerete terhére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a fenti döntés 
értelmében készíttesse elő az előirányzat-átcsoportosítást a költségvetés soron következő 
módosításakor.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 165/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Felülvizsgáló Ideiglenes Bizottság elnökének 
megválasztása 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

165/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát Felülvizsgáló Ideiglenes 

Bizottság elnökének megválasztása 
 
Fót Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2015. 03. 25. napjától Nagy Krisztián képviselőt, 
a Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát Felülvizsgáló Ideiglenes 
Bizottságát elnökévé választja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 166/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Felülvizsgáló Ideiglenes Bizottság 
munkájának határidő meghosszabbítása 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. március 25-ei rendes, nyílt üléséről 
 

166/2015. (III.25) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatát Felülvizsgáló Ideiglenes 

Bizottság munkájának határidő meghosszabbítása 
 
Fót Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy meghosszabbítja a Szervezeti és Működési 
Szabályzatát Felülvizsgáló Ideiglenes Bizottság munkájának határidejét 2015. 06.30-ra. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. március 30. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 168/2015 

Tárgy:Döntés az „Autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása a 2015. május 1. 
– 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú 
pályázatról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

168/2015. (IV.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának 

kiválasztása a 2015. május 1. – 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú pályázatról 
(112/A. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Autóbusszal 

végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása a 2015. 
május 1. – 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú Közszolgáltatási pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 

írásban értesítse a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. és a KOMO-SKY 
Gépjármű kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselőjét. 
 

3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. május 1. – 
2015. szeptember 30. közötti időszakra változatlan feltételekkel meghosszabbítja a 
2014. december 23. napján a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. nevű 
(Székhely: 5440 Kunszentmárton, Petőfi Sándor u. 12., cégjegyzékszám: 16-09-
010921, adószám: 13481623-2-16) céggel „Az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
helyi személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátására” megkötött Közszolgáltatási 
szerződést. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 3. pontban foglalt döntésről 

írásban értesítse a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. képviselőjét. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 3. pontban foglaltak 
alapulvételével Fót Város Önkormányzata nevében a Kunszenti Helyi Közlekedési és 
Szolgáltató Kft-vel az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása a 2015. május 1. – 2015. szeptember 30. közötti 
időszakra” vonatkozó Közszolgáltatási szerződés-hosszabbítást aláírja. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi közösségi 

közlekedés biztosításáról kezdeményezzen tárgyalásokat és annak eredményéről 
készítessen előterjesztést a Képviselő-testület 2015. május havi rendes ülésére. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-2. pontok tekintetében a döntést követő 8 napon belül; a 3-5. pont 
tekintetében 2015. április 30.; a 6. pont tekintetében a KT. 2015. májusi rendes ülése 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április16. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 169/2015 

Tárgy:Döntés az „Autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítás 
szolgáltatójának kiválasztása a 2015. május 1. 
– 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú 
pályázatról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

169/2015. (IV.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 

menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása a 2015. május 1.- 2017. 
április 30. közötti időszakban” tárgyú pályázatról 

(111/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett külön-célú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. május 1. – 2017. április 30. közötti időszakban” tárgyú 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. és a KOMO-SKY Gépjármű-
kereskedelmi és Szolgáltató Kft. képviselőjét. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. május 1. – 2015. 
szeptember 30. közötti időszakra változatlan feltételekkel meghosszabbítja a 2014. december 
23. napján a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. nevű (Székhely: 5440 
Kunszentmárton, Petőfi Sándor u. 12., cégjegyzékszám: 16-09-010921, adószám: 13481623-
2-16) céggel „Az autóbusszal végzett külön-célú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása” tárgyában megkötött Megbízási szerződést. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. képviselőjét. 

 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. pontban foglaltak 
alapulvételével Fót Város Önkormányzata nevében a Kunszenti Helyi Közlekedési és 
Szolgáltató Kft-vel az „Az autóbusszal végzett külön-célú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatásra” vonatkozó Megbízási szerződés hosszabbítását 2015. május 
1. – 2015. szeptember 30. közötti időszakra aláírja. 

 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a külön-célú közösségi 
közlekedés biztosításáról kezdeményezzen tárgyalásokat és annak eredményéről készítessen 
előterjesztést a Képviselő-testület 2015. május havi rendes ülésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-2. pontok tekintetében a döntést követő 8 napon belül; a 3-5. pont 
tekintetében 2015. április 30.; a 6. pont tekintetében a KT. 2015. májusi rendes ülése 
 
 



 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 16. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 170/2015 

Tárgy:Döntés a főzőverseny költségkeretének 
megosztásáról 
 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

170/2015. (IV.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés a főzőverseny költségkeretének megosztásáról 

(129. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 129. sz. előterjesztés 
megtárgyalását az április havi rendes Képviselő-testületi ülésre halasztja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. április havi rendes KT. ülés 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 16. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 171/2015 

Tárgy:Döntés az Állami fenntartású 
köznevelési intézmények átszervezésének 
véleményezése tárgyában 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 

 
171/2015. (IV.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés az Állami fenntartású köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése 
tárgyában (121. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fóti Fáy András Általános Iskola 
szakmai alapdokumentumában a 6.1.1.3. pont módosításával, az általános iskolai nevelés-
oktatás alapfeladaton belül az iskolában integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók körébe az autizmus spektrum zavar kategória felvételével. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fóti Garay János Általános Iskola 
szakmai alapdokumentumában a 6.1.1.3. pont módosításával, az általános iskolai nevelés-
oktatás alapfeladaton belül az iskolában integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók körébe az autizmus spektrum zavar kategória felvételével. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Németh Kálmán Általános Iskola 
szakmai alapdokumentumában a 6.1.1.3. pont módosításával, az általános iskolai nevelés-
oktatás alapfeladaton belül az iskolában integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók körébe az autizmus spektrum zavar kategória felvételével. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-3. pontban rögzített véleményt 
külön határozatban rögzítve 2015. április 17-ig jutassa el a KLIK Dunakeszi Tankerület 
részére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2014. április 17. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 172/2015 

Tárgy:Az Egészségügyi Központ felújításának 
koncepcionális kérdései 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 

 
172/2015. (IV.15) KT. HATÁROZAT 

Az Egészségügyi Központ felújításának koncepcionális kérdései 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egészségügyi Központ 
felújításának koncepcionális kérdései tárgyábanMunkacsoport hozz létre az alábbiak szerint.  
A Munkacsoport vezetője: Németh József alpolgármester, 
A Munkacsoport tagjai: Madaras Ádám képviselő, Bíró Zoltán képviselő, Lévai Sándorné 
képviselő, Szántóné János Ildikó városfejlesztési és – üzemeltetési osztályvezető, Zachar 
Ildikó beruházási ügyintéző, Dr. Kővágó Kálmán háziorvos, Dr. Albert András háziorvos, Dr. 
Albi Marianna háziorvos, Dr. Vincze Katalin háziorvos, Dr. Orbán Győző háziorvos, Dr. Tóth 
Szilvia háziorvos, Urbán Zsombor Synlab Hungary Kft. fóti laborjának munkatársa, 
Virághné-Apjok Anna Mária ESZEI igazgató. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 173/2015 

Tárgy:Az Önkormányzat Hungária Értékpapír 
Zrt-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló 
Ideiglenes Bizottság ügyviteli munkájának 
támogatása 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 
 

173/2015.(IV.15.) KT határozat 
Az Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes 

Bizottság ügyviteli munkájának támogatása 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 
Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes Bizottság mellé jelöljön 
ki a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalból még egy köztisztviselőt, a bizottsági 
adminisztráció megkönnyítése érdekében. 
Felelős: dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 16. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 174/2015 

Tárgy:Döntés a fóti Czuczor Gergely utca és 
Virág Benedek utca és köz kiépítése 
tárgyában az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések” ac) Belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása előirányzatából 
támogatás igénylése 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 

 
174/2015. (IV.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a fóti Czuczor Gergely utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése tárgyában az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” ac) Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása előirányzatából támogatás igénylése 
(142. sz. S1-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, belterületi utak, járdák megvalósulását 
támogató pályázaton 2015-ben, és erre pályázatot kíván benyújtani a „Fóti Czuczor Gergely 
utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése”vonatkozásában. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi önkormányzatok 
felhalmozási célú költségvetési támogatásai tárgykörön belül az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések témájában a „Fóti Czuczor Gergely utca és Virág Benedek 
utca és köz kiépítése” tárgyú pályázat megírásához sikerdíjas pályázatíró céget bíz meg, a 
versenyszabályzat alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a 
szükséges eljárás lefolytatására, a nyertes pályázatíró kiválasztására és a szerződés 
megkötésére.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 3. pontban foglalt 
kötelezettség vállalás fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetése „útépítés tervezés és 
kivitelezés” soráról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.2./pont: azonnal., 3./az ajánlatok beérkezését és elbírálását követő 10 napon 
belül., 4./ azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 175/2015 

Tárgy:Javaslat feljelentés megtételére az 
Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt. által 
kezelt állampapírjai ügyében 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április15-ei rendkívüli, nyílt üléséről 

 
175/2015. (IV.15) KT. HATÁROZAT 

Javaslat feljelentés megtételére az Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt. által kezelt 
állampapírjai ügyében 

(143. sz. S2-es sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Hungária 
Értékpapír Zrt.-nél 2013. július 11-én és 2014. október 28-án elhelyezett 
befektetésekkelkapcsolatban, a Hungária Értékpapír Zrt. szerződésszegő magatartása miatt 
vélelmezett önkormányzati érdeksérelem orvoslása érdekében jogi úton kíván érvényt 
szerezni a Hungária Értékpapír Zrt.-vel szembeni követelésének. 
A Képviselő-testület ezért felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben 2015. április 27-
ig sem érkezik az Önkormányzathoz kielégítő válasz és biztosíték az Önkormányzat 
befektetései és azok hozama hozzáférhetőségének garanciáiról, úgy az Önkormányzat jogi 
képviselői útján készíttesse el a szükséges intézkedések tervezeteit – ideértve szükség esetén a 
feljelentés tervezetét is-, és azt terjessze a 2015. április 29-ei rendes Képviselő-testületi ülés 
elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt.-vel megkötött valamennyi szerződése, azok 
aláírt és alá nem írt mellékletei, a szerződés előkészítése, megkötése, után-követése, a 
szerződéses jogviszony fennállásával kapcsolatos megbeszélések, egyeztetések és tájékoztatás 
tekintetében titokgazdaként feloldja a titoktartási nyilatkozat megtartása alól Dr. Nagy Attila 
György ügyvédet valamint Halászné Dr. Balkay Hanna egyéni ügyvédet. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 16. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 176/2015 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

176/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 177/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
177/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5.956 eFt keretösszeget 
felszabadít a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ többletműködési kiadásai 
fedezetére a működési céltartalék sor terhére az alábbiak szerint: 

- 0,5 státuszának költségeire        551eFt 
- kisegítő technikai személyzet alkalmazására      500eFt 
- rendezvényköltségekre      3.655 eFt 
- fény- és hangtechnikai közreműködő költségeire     450eFt 
- eszközvásárlásra         800eFt 
 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 480 eFt pótelőirányzatot 
biztosít a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ dologi kiadásai fedezetére a 
működési céltartalék sor terhére az alábbiak szerint: 

- fűtésrendszer karbantartásra        104eFt 
- légtechnikai berendezés karbantartására                  376eFt 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy 
a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési szabályzatán a 2 
x0,25 fős létszámkeret-emelést (a 0,75 fős takarítói és karbantartói státuszok 1-1 főre 
emelésével) vezesse át, és az ennek megfelelően módosított SZMSZ-t hitelesítés céljával 
nyújtsa be a Polgármesternek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: 1. és 2. pont vonatkozásában Bartos Sándor polgármester, 3. pont vonatkozásában 
FKKK vezetője 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 178/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
178/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.461 eFt pótelőirányzatot 
biztosít a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde többletműködési kiadásai fedezetére az általános 
tartalék sor terhére az alábbiak szerint: 

- bölcsőde beindításához szükséges eszközök beszerzésére    459 eFt 
- fűtésrendszer karbantartásra        953 eFt 
- riasztóberendezés karbantartásra         49 eFt 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 179/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
179/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmények halasztást 
nem tűrő karbantartási munkáira 5.175 eFt keretösszeget felszabadít a Gazdasági Ellátó 
Szervezet többletműködési kiadásai fedezetére a működési céltartalék sor terhére. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESZEI ÖNO telephely 
áthelyezés költségeire 82 eFt keretösszeget felszabadít a működési céltartalék sor terhére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.000 eFt pótelőirányzatot 
biztosít a Gazdasági Ellátó Szervezet részére 0,5 státusz kertészeti szakember alkalmazására, 
az általános tartalék sor terhére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza az Intézmény vezetőjét, hogy 
a GESZ Szervezeti és Működési szabályzatán a 0,5 fő létszámkeret-emelést vezesse át - és az 
ennek megfelelően módosított SZMSZ-t hitelesítés céljával nyújtsa be a Polgármesternek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: 1-3 pont vonatkozásában Bartos Sándor polgármester, 4. pont vonatkozásában GESZ 
vezetője  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 180/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
180/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a működési céltartalék 25.400 
eFt-os keretéből 6.400 eFt keretösszeget felszabadít a Képviselő-testület dologi kiadási 
előirányzatának településüzemeltetési sora javára, amely keretösszeg a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. által biztosított önkormányzati rendezvények és egyéb településüzemeltetési 
feladatok egyedi önkormányzati megrendelések alapján történő kifizetéseinek forrásául 
szolgál. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 181/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
181/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület által 
létrehozott ideiglenes bizottságok személyi és járulék kiadásaira együttesen 3.280 eFt 
keretösszeget biztosít a működési céltartalék keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 182/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
182/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fót Város Önkormányzat 
2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyú közbeszerzés fedezetéül 31.700 eFt 
keretösszeget biztosít a működési céltartalék sor terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 183/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
183/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 23/2015 (I.28) Kt-
határozatában meghatározott szociális térkép elkészítésére 6.000 eFt keretösszeget biztosít az 
általános tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 184/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendelet I.sz. 
módosításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
184/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.25.) 
önkormányzati rendelet I.sz. módosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Hungária 
Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes Bizottság külső szakértői 
feladatok ellátására 700 eFt keretösszeget biztosít az általános tartalék terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 185/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2012-2013-2014 évekre vonatkozó 
átvilágítási program meghatározásáról, 
valamint a tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
185/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítási program 
meghatározásáról, valamint a tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(122. sz. S/2-es sürgősségi anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 550/2014. (XII.22.) 
határozatával létrehozott Átvilágítást Előkészítő Ideiglenes Bizottság működési idejét -a 122. 
sz. előterjesztés 4. sz. mellékletében részletezett átvilágítási programot elfogadva- 2015. 
október 30-ig meghosszabbítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város Önkormányzat 
2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyú közbeszerzési eljárást a jelen határozat 
1. számú melléklete szerinti ajánlati felhívás alapján megindítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fót Város Önkormányzat 
2012-2013-2014 vonatkozó átvilágítás” tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását, az 
alábbiakban felsorolt gazdasági társaságoknak megküldi: 
1. BDO Magyarország Kft. (1103 Budapest, Koér utca 2/A) 
2. NC Consulting Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Németvölgyi út 

97.)  
3. Control Group Cunsulting Kft. (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26) 
4. TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt. (1022 Budapest, Fillér u. 96.) 
5. TRIÁSZ-AUDIT Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 94. I. em. 6.) 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 2./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat, valamint azok 
értékelését, bírálati jegyzőkönyvét terjessze a Képviselő-testület soron következő rendes ülése 
elé. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
szolgáltatás pénzügyi fedezetét bruttó 31.700 e Ft keretösszeget az Önkormányzat 2015 évi 
költségvetés a működési céltartalék sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ -3./ pont: a döntést követő 1 napon belül 4./-5./pont: az 
ajánlatok beérkezését valamint azok értékelését, bírálati jegyzőkönyvét a Képviselő-testület 
soros ülésére, 6./ pont azonnal  



 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
  



1.sz. Melléklet a 185/2015.(IV.29.) KT Határozathoz 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

(Kbt. 38. § (3) bekezdése szerint) 

1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 

Fót Város Önkormányzata  

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 

képviseli: Bartos Sándor polgármester 

Telefon:  +36 27-535-365 

Fax:  +36 27-358-232 

E-mail:  palyazat@fot.hu 

2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása: 

A Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás. 

3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető 
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással egy időben Ajánlattevők részére 
megküldte. 
4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

„Fót Város Önkormányzat 2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” 

Az átvilágítás célja, hogy értékelje az előző önkormányzati ciklus második fellében végzett, lényeges 
költségkihatással járó programokat, költségvetési kiadásokat, a bevételek alakulását, az önkormányzati 
pénztartalék megképződésének okait, a pénztartalék menedzselést, a fejlesztési-beruházási célok 
megvalósítását és azok hatékonyságát, költségindokoltságát, az esetleges elmaradásokat, annak okait. Célja, 
hogy az értékelés alapján az önkormányzati működés hatékonyságát meg lehessen ítélni, illetve javítani, 
megismerje a determinációkat, a rendelkezésre álló mozgástér felmérését. 

Az átvilágítási program elemei: 

1) Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 

2)  Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 

3) Apponyi Franciska Óvoda 

4) Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 

5) Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 

6) Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény.  

7) Beruházások, fejlesztések 

8) Városrendezési terv 

9)  A pénztartalékok megképződése, menedzselése 



10) Az éves előirányzatok teljesülése 

11) A vagyoni helyzet elemzése 

12) A peresített ügyek értékelése 

12) Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft 

13) Külső vizsgálatok 

14) Célvizsgálat (Fót Város Önkormányzatnál kötvénykibocsátás körülményeinek vizsgálata 2006-ig 
visszamenőleg.) 

A közbeszerzés becsült ellenértéke: nettó 24.900.000,- Ft. 

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése 

CPV: 71620000-0 

5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: 

Megbízási szerződés. 

6) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 

Teljesítés határideje: A szerződés aláírását követő 120. naptári nap.  

7) A teljesítés helye: 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 

HU102 

8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően végszámla 
benyújtására jogosult. Az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással fizeti meg a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. tv. 130. § -ban foglaltak szerint, illetve a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § előírásainak 
megfelelően. 

9) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 

Részajánlat tételére, illetve többváltozatú ajánlat tételére nincs lehetőség. 

10) Az ajánlatok értékelési szempontja [71. § (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb 
ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti adatokat a 71. § (5) bekezdésére 
figyelemmel: 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan 
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá esik. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá esik. 



Igazolási módok: 

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-ban foglaltak 
szerint kell igazolnia. 

12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok: 

Igazolás módja: 

P/1.  

Az ajánlathoz a 310/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolni kell 
Ajánlattevő saját, vagy jogelődje előző három, lezárt üzleti évre vonatkozó, számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolóját. Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, erre a körülményre azonban 
az ajánlatban utalni kell. 

P/2.  

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont alapján nyilatkozat az előző három 
lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (átvilágítás) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről szóló nyilatkozat éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55 
§ (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés c) pont, valamint 14. § (3) 
bekezdés]; 

Ha az ajánlattevő a fenti iratokkal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, úgy a beszámoló benyújtása helyett az ajánlathoz a 
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozatot köteles csatolni. 

Alkalmassági minimum követelmények: 

P/1.  

Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági helyzete a jelen Felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti 
évben megfelelő, ezen belül (önálló megfelelés): 

- mérleg szerinti eredménye az előző három lezárt üzleti év egyikében sem volt negatív. 
P/2. 

Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági helyzete a jelen Felhívás megküldését megelőző három lezárt üzleti 
évben megfelelő, ezen belül (együttes megfelelés): 

- utolsó három üzleti év során a közbeszerzés tárgya (átvilágítás) szerinti nettó árbevétele évente 
eléri a 18.000.000,-Ft összeget. 

Ha az ajánlattevő a P/1. és P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, 
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.  

Az ajánlatkérő ebben az esetben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha 
működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig) a közbeszerzés tárgya 
szerinti (átvilágítás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri az 24.000.000,- HUF 
összeget. 

Igazolás módja: 



M/1. Az ajánlathoz a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell 
az ajánlattevőnek a Felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év, a jelen közbeszerzés tárgya 
(átvilágítás) szerinti legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését, illetve a szerződést kötő másik fél által 
írásban kiadott referenciaigazolás/referencianyilatkozat másolati példányát.  

Az ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a referenciaigazolásban vagy nyilatkozatában foglalt 
információkat (leszámítva a teljesítés megfelelőségét érintő utalást). A 
referenciaigazolásnak/referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél 
megnevezését és címét, a szerződés tárgyának rövid ismertetését, az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés 
idejét, továbbá azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 

M/2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző három év átlagos 
statisztikai állományi létszámáról szóló nyilatkozatot.  

Az ajánlattevőnek a nyilatkozat mellett csatolnia kell a cégformától függő, a létszámkimutatásban, és a 
kötelezően elkészítendő jelentésekben szereplő létszámról szóló dokumentum másolatát. 

Alkalmassági minimum követelmények: 

M/1.a.  Ajánlattevő a vizsgált három év folyamán rendelkezik legfeljebb 5 db, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített, a közbeszerzés tárgyával (átvilágítás) azonos tárgyú referenciával, 
amelynek értéke elérte, vagy meghaladta a nettó 18.000.000,- Ft-ot, ezen belül  

M/1.b. Ajánlattevő rendelkezik legalább 2, önkormányzat megbízásából végzett átvilágítási referenciával. 

M/2. Ajánlattevő rendelkezik min. 5 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámmal a felhívás 
megküldését megelőző 3 évben. (Közös ajánlattevők esetén együttes megfeleléssel). 

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelmények tekintetében más szervezet kapacitásaira 
támaszkodik, a kapacitást nyújtó szervezet az előírtaknak megfelelően köteles alkalmasságát igazolni. 

13) Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 

2015. 05. 20. 11:00 

14) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 

15) Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar 
nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés: 

Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be. 

16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak; 
részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: 

2015. 05. 20. 11:00 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem 

Jelenlétre jogosultak: 62.§ (2) bekezdése szerint. 

17) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap. 

18) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 

- 



19) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó 
információt: 

Ajánlattevőt kötbér illeti meg akkor, ha a nyertes ajánlattevő a szerződésben részletezett feladatait, 
szolgáltatásait kizárólag neki felróhatóan késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti. Amennyiben nyertes 
ajánlattevő a feladatait késedelmesen teljesíti, köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő teljesítése nem 
mentesíti a nyertes ajánlattevőt a kötbér megfizetése alól. 

Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a nettó szerződéses 
ellenérték 1%-a/nap mértékű késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen módon kiszabható kötbér 
maximuma a nettó szerződéses ellenérték 10%-át nem haladhatja meg.  

Meghiúsulási kötbér: A késedelembe eséstől számított 10. napon a Megrendelőt megilleti a szerződéstől 
való elállás joga, és meghiúsulási kötbért érvényesíthet, amelynek mértéke a nettó ajánlati ár 20%-a. A 
meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.  

20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok: 

- 

21) Az eljárás jogcíme: 

Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés. 

22) A hiánypótlás lehetősége: 

Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a hiánypótlásra a Kbt. 67.§-ban foglaltaknak megfelelően. 

23) Egyéb információk: 

1. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra. 

 

2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3), illetve (5) bekezdésében foglaltakra 
vonatkozóan. 

3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos 
oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt csomagolásban benyújtani. Az 
ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek.  

Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, elektronikus 
adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban 3 
példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az 
irányadóak. 

Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni: 

„Fót Város Önkormányzat 2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás – Ajánlat – Ajánlattételi 
határidőig nem bontható fel!” 

4. A Felhívásban és a dokumentációban előírt nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat a 
dokumentációban meghatározott sorrendben, az elhelyezési utasításokat megfelelően betartva kell az 
ajánlathoz csatolni a tartalomjegyzék tagolódásának megfelelően. 

5. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az 
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), 
ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 



6. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az ajánlatot cégszerűen aláíró személy vagy személyek 
aláírási címpéldányát másolati példányban. Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosultak által 
felhatalmazott aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás 
mintáját is. 

7. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagot is magyar nyelven kell 
elkészíteni. Az eredetileg idegen nyelven készült anyagokat – kivéve prospektusokat, katalógusokat – 
hiteles (24/1986. (VI.26.) MT rendelet) magyar nyelvű fordításával, vagy ajánlattevő általi felelős 
fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.  

8. Kiegészítő tájékoztatás: 

1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I/4., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 

Telefon: +36-1/209-2296 

Fax: +36-1/209-0063 

E-mail: iroda@sandorlegal.hu 

9. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan 
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A 
dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), 
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 

10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. 

11. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban valamennyi órában megadott határidő 
közép-európai helyi idő szerint értendő. 

12. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 
23.) Kormányrendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési 
eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

26) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 

2015. 04. 30. 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 186/2015 

Tárgy:Döntés a „Fóti Czuczor Gergely utca és 
Virág Benedek utca és köz kiépítése” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a hozzá kapcsolódó 
döntésekről 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
186/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fóti Czuczor Gergely utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről 

(72/B. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Czuczor Gergely utca 
és Virág Benedek utca és közkiépítése”tárgyú közbeszerzési eljárást a 72/B sz. előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással megindítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fóti Czuczor Gergely 
utca és Virág Benedek utca és közkiépítése” tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívását az 
alábbi gazdasági társaságoknak megküldi: 

1. HE-DO útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3261. 
Pálosvörösmart, Hagyóka út. 1.) 
2. SADE Magyarország Mélyépítő Kft. (1117. Budapest, Budafoki Út 187-189.) 
3. Út-Finis Kft. (2151. Fót, Alagi u. 28.) 
4. STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. – Infopark D-
épület.) 
5. Swietlsky Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út. 10-11.) 
6. EUROKERB Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 40.) 
7. GEOKOMFORT Kft. (2151 Fót, Czuczor Gergely u.15.) 
8. ECO SYSTEM Kft (1107 Budapest, Árpa u. 8.) 
9. PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt 
kötelezettség vállalás fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetése „Útépítés tervezés 
és kivitelezés” soráról biztosítja nettó 78.185.810 Ft keretösszeg erejéig.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ a döntést követő 10 napon belül, 3./az ajánlatok beérkezését és 
elbírálását követő rendes Képviselő-testületi ülés, 4./ azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 187/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. szám 
alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó 
felújítása” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
187/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(86/A. sz. anyag) 
 
Fó város Képviselő úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) 
ravatalozó felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a 86/A sz. elterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti ajánlattételi felhívás alábbi módosításával nem indítja meg: 
• Az ajánlattételi felhívás Alkalmassági minimum követelmények: M/1. pontja„jelen 

közbeszerzés tárgya szerinti építési” szövegrész helyébe „legalább 48 millió forint 
értékű építési, felújítási, beruházási” szövegrész kerül.  

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. április 30. 
 
 
 
A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörömben a fenti, 180/2015.(IV.29.) sz. Határozat végrehajtását 
felfüggesztem, kezdeményezve az ügy ismételt tárgyalását a Képviselő-testület 2015. május 13-i 
rendkívüli ülésén.  

 

Fót, 2015. április 30. 

Bartos Sándor  

polgármester 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 188/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Somlói út I. CS 1 jelű 
csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - 
Béke utca között)” kivitelezéséhez szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztása tárgyában 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 

188/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Somlói út I. CS 1 jelű csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - Béke utca 

között)” kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztása tárgyában 
(134. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Somlói út I. CS 1 
jelű csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - Béke utca között)” munkáihoz Fót Város 
Önkormányzata 2015. évi beruházási terve alapján, a beruházáshoz szükséges független 
műszaki ellenőr kiválasztásáról ajánlatkérési eljárás keretében gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói út I. CS 1 jelű 
csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - Béke utca között)” kivitelezéséhez szükséges 
műszaki ellenőri feladatokra” vonatkozó ajánlati felhívást a 134/2015.sz. előterjesztés 1. 
számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlati felhívást a 134/2015. sz. előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti műszaki ellenőröknek 
megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Fót, Somlói út I. CS 1 
jelű csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - Béke utca között)” kivitelezéséhez 
szükséges műszaki ellenőr tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó 
döntést a polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót, 
Somlói út I. CS 1 jelű csapadékvíz csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - Béke utca 
között)” kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok tárgyában lefolytatott 
ajánlatkérői eljárás eredményessége esetén a megbízási szerződést írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri 
munkák fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének, Beruházási kiadások előirányzata: „Csapadékvíz elvezetése II. ütem. 
(Somlói u.)” soráról biztosítja, 2.900.000,-Ft összegben. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2. azonnal 3./ a döntést követő 8 napon belül 4./ az ajánlatok beérkezését 
követő 10 napon belül, 5./ az ajánlatok elbírálását követő 10 napon belül  
 
 



 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 189/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Somlói út I. CS 1 jelű 
csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - 
Béke utca között)” kivitelező kiválasztása 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 

189/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Somlói út I. CS 1 jelű csatorna felújítása/átépítése (a Balassa utca - Béke utca 
között)” kivitelező kiválasztása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(133. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca (Balassa 
utca és Béke utca közötti szakasza) nyomvonalán meglévő csatorna-felújítására/átépítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárást 133/2015.sz előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
ajánlattételi felhívás alábbi módosításával megindítja: 

• Az ajánlattételi felhívás Alkalmassági minimum követelmények: M/1. pontja 
„legalább nettó 35.000.000,- Ft értékű” szövegrész helyébe „legalább nettó 
27.000.000,- Ft értékű” szövegrész kerül.  

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca (Balassa 
utca és Béke utca közötti szakasza) nyomvonalán lévő (I. CS 1 jelű) csatorna felújítására 
vonatkozó (átalányáras vállalkozási szerződés)” közbeszerzés ajánlati felhívását az alábbi 
gazdasági társaságoknak megküldi: 
1. Sade-Magyarország Mélyépítő Kft. 
Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 54. 
2. SZEMPER PLUSZ Kft. 
1152 Budapest, Aporháza u. 13. 
3. Penta Kft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E 
4. Útfinis Kft. 
2151 Fót, Alagi 28. 
5. Swietelsky Kft. 
(1117 Budapest, Dombóvári út. 10-11.) 
6. EUROKERB Kft. 
(1131 Budapest, Dolmány u. 40.) 
7. HE-DO Kft. 
(3261. Pálosvörösmart, Hagyóka út. 1.) 
8. Geokomfort Kft. 
(2151 Fót, Czuczor Gergely u.15.) 
9. ECO SYSTEM Kft. 
(1107 Budapest, Árpa u. 8.) 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. 
Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 



4/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén, a kivitelezési szerződést 
a 133/2015. sz. előterjesztés 2. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
5./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott kiviteli 
munkák fedezetére Fót Város 2015. évi költségvetése„Csapadékvíz elvezetés - II. ütem 
(Somlói u.) sora terhére biztosítja 39.217.416 Ft +ÁFA összeg erejéig.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 napon belül 3./pont: az ajánlatok 
beérkezését és elbírálását követő 10 napon belül, 4./pont: az eljárásról készült összegzés 
megküldését követő legkésőbb 60 napon belül, 5./ azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 190/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési és Versenyszabályzatának 
módosítása 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
190/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és 
Versenyszabályzatának módosítása 

(140. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata és 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzatát a 140/2015. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklete alábbi módosításaival együtt fogadja el és felkéri a 
polgármestert annak aláírására: 
• A XIV. fejezetben a Felelősség a közbeszerzési eljárásokban  

o A Polgármesterre vonatkozó rész második pontjába a „(20. § (2) bekezdés)” 
helyébe „(19. § (2) bekezdés)” szövegrész kerüljön.  

o Az Ügyintézőre vonatkozó 34.§ harmadik pontjába a „25. §-ban meghatározott 
feladatok ellátásáért” szövegrész helyébe „a 24. §-ban meghatározott feladatok 
ellátásáért” kerüljön. 

• A szabályzat 2. számú mellékletében szereplő átvételi elismervényről kerüljön törlésre a 
Fót 2151szövegrész.  

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 
a Közbeszerzési és Versenyszabályzat közzétételéről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./-2./azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 191/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok ellátására 
szükséges pályázat kiírás tárgyában  
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
191/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására szükséges pályázat 
kiírás tárgyában (127. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok ellátására szükséges pályázat kiírástárgyában” készült 127. sz. 
előterjesztés tárgyalását elnapolja a Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. június 24. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 192/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Hargita utca 36 szám 
alatti 2 db új tárgyaló iroda kialakítás a 
tetőtérben és egyéb munkák” - tárgyában 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
192/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Hargita utca 36 szám alatti 2 db új tárgyaló iroda kialakítás a tetőtérben és 
egyéb munkák” - tárgyában 

(119. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a soron következő 
Képviselő-testületi ülésre kerüljön átdolgozásra a „Döntés, a Fót, Hargita utca 36 szám alatti 2 
db új tárgyaló iroda kialakítás a tetőtérben és egyéb munkák” – tárgyában készült 119. sz. 
előterjesztés oly módon, hogy abban a tárgyaló iroda kialakítása és a műszakilag szükséges 
javítások kivitelezése külön-külön szerepeljen, a kivitelezés feladatainak és azok költségeinek 
megbontásával. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület június havi rendes ülése 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 193/2015 

Tárgy:Beszámoló a szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2014. évi szakmai munkájáról, 
valamint döntés az Egyesített Szociális 
Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 

193/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2014. évi szakmai munkájáról, valamint 

döntés az Egyesített Szociális Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

(102/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény Családsegítő Szolgálata, Gyermekjóléti Szolgálata és  
Területi Gondozási Központ 2014. évi munkájáról szóló, - a 102/A/2015. számú előterjesztés 
1-3. sz. mellékletei szerinti - szakmai beszámolókat elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát - a 102/A//2015. 
számú előterjesztés 4. sz. melléklete alábbi módosításaival jóváhagyja: 

• a II/12. A Szervezeti és Működési szabályzat hatálya fejezetből az alábbi szövegrészt 
törli: „- az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre” 

• A III/B Alkalmazotti létszámok egységenként fejezetben a Családsegítő Szolgálatnál 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál szereplő 0,25 takarító állások kerüljenek át az 5. sz. 
egység –Egészségügyi Központ – Igazgatóság jóváhagyott státuszai közé.  

• V. Az intézmény dolgozóinak a munkavégzéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
fejezet 2. A munkáltatói jog gyakorlása alfejezet 2.2 A fegyelmi jogkör gyakorlásának 
alapelvei alpontjából a „jelen SZMSZ” hivatkozását törli. 

A Képviselő-testület megbízza az Intézményvezetőt, hogy a fenti változtatásokat vezesse át az 
intézményi SZMSZ tervezetén, és azt hitelesítés céljával nyújtsa be a Polgármesternek. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Képviselő-testület május havi rendes ülésére készíttessen előterjesztést a helyettes szülői 
szolgáltatás biztosítására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2 
pontban foglalt döntésről értesítse Virághné Apjok Anna Máriát, Fót Város ESZEI 
igazgatóját.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: Fót Város ESZEI és a GESZ igazgatójának értesítésére: a döntést követő 15 napon 
belül, a 4./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a Képviselő-testület május havi rendes ülése 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 194/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet 2014. évi munkájáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
194/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2014. évi munkájáról 
(130. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fóti 
Gazdasági Szervezet 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban foglalt döntésről értesítse Hamala Katalint, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatóját. 
Felelős:Bartos Sándor polgármester  
Határidő:a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 195/2015 

Tárgy:Beszámoló a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás 
2014. évben történt ellátásáról  
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
195/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás 2014. évben 
történt ellátásáról (116. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a FÓTSZIPPI Kft. (2151 Fót, 
Áchim A. u. 34.) 2014. évben történt települési folyékony hulladék ártalmatlanítási 
közszolgáltatás ellátásárólszóló beszámolóját a 116/2015. sz. előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a FÓTSZIPPI Kft. részére értesítő levél a döntést követő 8 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 196/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat kiépítéséről 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
196/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat kiépítéséről 
(135. sz. anyag) 

 
1. /Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy gyűjtesse össze Fót 

területén a közvilágítási hálózattal nem rendelkező területrészek listáját. A hiányzó 
közvilágítási hálózat kiépítésére készüljön – becsült költségeket is feltüntető - ütemezés.  

 
2. /Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a soron 

következő ülésre terjessze elő ahiányzó közvilágítási hálózat kiépítéséről szóló 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.  

 
Felelős: 1. pont vonatkozásában Dr. Finta Béla jegyző 2. pont vonatkozásában Bartos Sándor 
polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: 2015. május 5.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 197/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzata 
2015-20. évekre szóló Gazdasági Programja 
tárgyában 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
197/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzata 2015-20. évekre szóló Gazdasági Programja tárgyában 
(125. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzata 2015-2020. évekre szóló Gazdasági Programjatárgyábankészült 125. sz. 
előterjesztést napirendjéről leveszi, és – további tárgyalása céljával – informális együttes 
bizottsági ülést tart 2015. május 7-én 15 órakor. 
Felelős: bizottsági elnökök 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 198/2015 

Tárgy:Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
részére további helyiségek biztosítása 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
198/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére további helyiségek biztosítása 
(138. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet részére a 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. szám alatti I. emelet 20-23. számú 
irodahelyiségekre határozatlan időre biztosít ingyenes használatot.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezettel az 1. pontban meghatározott - jelen előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti - helyiségek használatba adására a Megállapodást készíttesse elő és írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal; 2. pont: a döntést követő 10 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 199/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Garay János Általános 
Iskola tűzgátló ajtók javítása tárgyában 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
199/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola tűzgátló ajtók javítása tárgyában 
(118. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 514/2014.(XII.22.) 
KT határozatát visszavonja.  
 
2./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megjavíttatja a Garay 
János Általános Iskola jelenleg nem működő tűzgátló ajtóit, valamint javíttatja az ajtótokok 
falba történt rögzítését és azok tűzgátló tömítését.  
 
3./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tűzgátló ajtók javítási 
költségét bruttó 681 944Ft összegben elfogadja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3. pontban 
meghatározott tűzgátló ajtók javítási költségének fedezetét a Fót Város Önkormányzata a 
2015. évi költségvetés általános tartalék keret terhére biztosítja.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Garay János Általános 
Iskola tűzgátló ajtóinak javítására a kivitelezési szerződést a 4. sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert annak aláírására. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
intézkedjen a Hőpajzs Invest Kft. és az Önkormányzat 2011. június 27-én megkötött 
szerződésben foglalt garanciális feltételek jogi úton történő érvényesítésére.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./, 2./, 3./, 4./pont: azonnal,5./, pont: a soron következő költségvetés módosítását 
követő 10 munkanapon belül, 6./ döntés követő 10 munkanapon belül  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 200/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Eőry Barna u. Boglárka 
Óvoda tetőfelújtásáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
200/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Eőry Barna u. Boglárka Óvoda tetőfelújtásáról 
(120. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a soron következő 
Képviselő-testületi ülésre kerüljön átdolgozásra a Fót, Eőry Barna u. Boglárka Óvoda 
tetőfelújítása tárgyában készült 120. sz. előterjesztés oly módon, hogy a műszaki tartalom 
kerüljön pontosításra, és az előterjesztés – a valódi versenyhelyzet megteremtése érdekében - 
kerüljön kiegészítésre a meghívandó gazdasági társaságok körével. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület május havi rendes ülése 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 201/2015 

Tárgy:Döntés, a „Fót, Egészségügyi Központ 
lapos tető teljes körű felújítása” című 
kivitelezéshez szükséges kivitelező pályázati 
kiválasztása tárgyában 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
201/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés, a „Fót, Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” című kivitelezéshez 
szükséges kivitelező pályázati kiválasztása tárgyában 

(144. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek 
utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ lapos tetős lefedésű épületrészén végzendő tető 
felújítási munkák kivitelezője kiválasztásáról meghívásos ajánlatkérési eljárás keretében 
gondoskodik az e határozat 2./ pontja szerinti feltételekkel, melynek anyagát a májusi rendes 
KT ülésen megtárgyalja, és ezzel egyidejűleg az e tárgykörben keletkezett ellenkező 
tartalmazó KT határozatokat visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlatkérői eljárást az 
alábbi műszaki tartalommal írja ki: 

1. A jelenlegi födémrétegekből lebontásra kerül a bitumenes vastaglemez réteg, a 
szétporladt lejtésadó beton réteg, a (vizes állapotú) salakfeltöltés rétege. 

2. A kellősített felületű betonszerkezetre párazáró lemez, 15 cm hőszigetelés,gőznyomás 
levezető réteg, 6-12 cm lejtésadó aljzat beton, 2 rtg. bitumenes nehézlemez kerül (3,2 
mm vastag nehézlemez, ill. 4 mm vastag második réteg palaőrleményes lemez)  
(javasolt 
megtekintés:http://www.tetoplusz.hu/downloads/uj_egyenes_retegrendu_melegteto_h
egesztes111B.pdf) 

3. Az attika falra felhajtott nehézlemezt a falon fémszalaggal rögzíteni kell! 
4. Az attika falon nem készül új fedés. 
5. Új tetőszellőzők beépítése történik a munka során. 
6. Alapterület: 370 m2 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 1./ pontjában 
meghatározott kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetére 4.500 e Ft keretösszeget felszabadít a 
Működési céltartalék sor terhére és a párhuzamosan előterjesztett 2015. évi költségvetési 
rendelet I. számú módosításába beépíti.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 202/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzatának 
2014.évi közfoglalkoztatásról szóló 
beszámoló elfogadása 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

202/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzatának 2014.évi közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadása 

(124. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzatának 
2014. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolóját a 124/2015.sz előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 203/2015 

Tárgy:Döntés a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségéhez való csatlakozás 
tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 

203/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában 

(126. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek 
ismeri el, és úgy dönt, hogy 2015. június 1. napjával csatlakozik a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségéhez. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a belépési nyilatkozat és adatlap TÖOSZ-hoz való elküldésére a döntést követő 15 
munkanap 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségében települési képviselőként a polgármestert delegálja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: a döntést követő 15 munkanap 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÖOSZ tagság éves tagdíjának pénzügyi 
fedezetét (éves tagdíj 20 Ft/állandó lakos) Fót Város Önkormányzat 2015 évi 
költségvetésében az általános tartalék keret terhére biztosítja. 
Felelős:Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a TÖOSZ Alapszabály 61. pontjának megfelelően a nyilvántartásba való 
bejegyzésről szóló értesítés kézhezvétele után 15 napon belül, majd évente február 28-ig 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 204/2015 

Tárgy:Döntés a „Csak semmi pánik” 
elnevezésű bűnmegelőzési programban 
történő részvételről, és szerződéskötés 
Evolveo EP-500 típusú segélyhívó 
készülékek haszonkölcsönbe vételéről 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
204/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Csak semmi pánik” elnevezésű bűnmegelőzési programban történő részvételről, és 
szerződéskötés Evolveo EP-500 típusú segélyhívó készülékek haszonkölcsönbe vételéről 

(59/A. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 73/2015. (II.25) KT határozatát 
visszavonja. 
Felelős:Bartos Sándor polgármester 
Határidő:azonnal 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 205/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
tevékenységéről 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 

205/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

(115. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót, azzal a kiegészítéssel, 
hogy felhívja a Jegyző figyelmét a Kötelezettségvállalási Szabályzat szerinti nyilvántartások 
kontrolljának fontosságára. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának – a jegyző által kezdeményezett – alábbi 
módosítását 2015. május 16-tól kezdődő hatállyal jóváhagyja: 

� A Hivatal Jogi és Koordinációs Osztálya létszámkeretének változatlanul hagyása 
mellett az Osztály állományába tartozó jogi ügyintézői státusz helyébe osztályvezetői 
státusz kerül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a fenti változtatást a Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának főszövegén és mellékletein átvezesse. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 206/2015 

Tárgy:Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

206/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(139. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 139/2015. számú előterjesztés szerint 
elfogadja. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 207/2015 

Tárgy:Fót, a Károlyi Kastélypark, nyugati 
szomszédságában Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) Lovas-
terápiás Központ fejlesztése, övezeti 
besorolás módosítása 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 
 
 

207/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Fót, a Károlyi Kastélypark, nyugati szomszédságában Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

(NGYSZ) Lovas-terápiás Központ fejlesztése, övezeti besorolás módosítása 
(145. sz. S/3-as sürgősségi anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145.sz. előterjesztés 
megtárgyalását a Képviselő-testület május havi rendes ülésére elnapolja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. május havi rendes KT. ülés 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 208/2015 

Tárgy:Javaslat feljelentés megtételére az 
Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt. által 
kezelt állampapírjai ügyében 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

208/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Javaslat feljelentés megtételére az Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt. által kezelt 

állampapírjai ügyében 
(143/A. sz. S/4-es sürgősségi anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 143/A. sz. előterjesztés 
megtárgyalását a Vizsgáló Bizottság végleges jelentésével együtt elnapolja, a Képviselő-
testület május havi rendkívüli ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. május 13. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 209/2015 

Tárgy:Döntés az Önkormányzat Hungária 
Értékpapír Zrt.-vel létrejött jogviszonyát 
vizsgáló Bizottság részjelentéséről 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. április 29-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 

209/2015. (IV.29) KT. HATÁROZAT 
Döntés az Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt.-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló 

Bizottság részjelentéséről 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Vizsgáló Bizottság 
részjelentést tett a Képviselő-testület áprilisi rendes ülésén. A Képviselő-testület a végleges 
jelentést, a 2015. május 13-án, 18 órakor tartandó rendkívüli ülésén kívánja tárgyalni. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 05. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 214/2015 

Tárgy:Döntés a Gyermekszegénység elleni 
program keretében nyári étkeztetés biztosítása 
tárgyában 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. május06-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
214/2015. (V.06) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása tárgyában 
(151. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul az emberi erőforrás 
minisztériuma által kiírt  Gyermekszegénység  elleni program  keretében  nyári  étkeztetés 
biztosítása   tárgyában   kiírt   pályázaton  és  felkéri   a   polgármestert, hogy  a  szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő - Testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi 
Költségvetésének pénzbeli ellátások előirányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 
sora terhére 621.350.-Ft önrészként biztosít.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 215/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági 
Ellátó Szervezet, továbbá a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. részére történő vezetékes 
földgáz-vásárlás tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május13-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
215/2015. (V.13) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági 
Ellátó Szervezet, továbbá a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő vezetékes 

földgáz-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(később kiküldendő 136. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt a Construc-Team Kft 
megbízási szerződésében foglaltak vizsgálatára oly módon, hogy nézze meg mi szerepelt a 
megbízásban, az hogyan teljesült, milyen részteljesítés van és mindent, ami a szerződéssel 
illetve az eljárással kapcsolatban hozzá kíván tenni. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri továbbá a Jegyzőt annak vizsgálatára, 
hogy a 85/2015.(II.25.) sz. KT határozat szerinti feladatot a hivatalnak saját hatáskörében 
miért nem sikerült két hónap alatt megoldania, és miként került a Képviselő-testület abba a 
helyzetbe, hogy a szerződés lejárta előtt néhány nappal kell sürgősen az ügyben döntenie. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző  
Határidő: júniusi rendes Képviselő-testületi ülés 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fáy András Általános 
Iskola, a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde/FORFA, és a Garay János Általános Iskola 
tekintetében az Et. 136 számú előterjesztés 3. számú mellékelt szerinti ajánlattételi felhívás 
alapján a közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester   
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester   
Határidő: azonnal 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy 2015. május 14-én 16 
óráig nyilatkozzon arról, hogy a hivatal saját ügykörében a visszaszerződtetési feladatot el 
tudja-e látni, amennyiben saját ügykörben ez a feladat nem látható el, akkor a Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert, hogy a visszaszerződtetési feladatra kérjen be három 
árajánlatot, ezeket hozza be a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 2015. május 18-i ülésére. A 
Képviselő-testület az ajánlatok közül a legjobb ajánlat kiválasztásának hatáskörét a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottságra ruházza át. 



 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. május 18. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, a Fóti 
GESZ vezetőjét, valamint a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy az egyetemes 
szolgáltatási szerződéseket az egyetemes szolgáltatóval írják alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. május 30. korábbi kereskedelmi szerződés felmondására, az új kereskedővel 
történő szerződésre 2015. június 30.  
 
6./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fóti GESZ vezetőjét, hogy a 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a kereskedelmi szerződést az eljárás 
nyertesével írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. május 30. korábbi kereskedelmi szerződés felmondására, az új kereskedővel 
történő szerződésre 2015. június 30. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 14. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 216/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó 
felújítása” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. május13-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 
 

216/2015. (V.13) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” 

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(korábban kiküldött 86/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 187/2015.(IV.29.) sz. KT. 
határozatát hatályában fenntartja, ugyanakkor 2015. szeptemberi rendes ülésén kész 
napirendre tűzni a 2015. május 13-i rendkívüli testületi ülésen a 86/A. sz. előterjesztés 
tárgyalása során elhangzott képviselői igényeknek megfelelően részletesebben kidolgozott 
előterjesztést a Fót, Vörösmarty út 70. sz. alatti ravatalozó felújítása tárgyában. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. augusztus 26. (az előterjesztés elkészítésére) 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 14. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 217/2015 

Tárgy:A Fót Város Önkormányzat 2012-
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítási 
program meghatározásáról, valamint a 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló 
185/2015.(IV.29.) számú határozat 3. 
pontjának megváltoztatása 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május13-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
217/2015. (V.13) KT. HATÁROZAT 

A Fót Város Önkormányzat 2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítási program 
meghatározásáról, valamint a tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 

szóló 185/2015.(IV.29.) számú határozat 3. pontjának megváltoztatása 
(122/A. sz. S1-es sürgősségi anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 185/2015. (IV.29.) 
határozatának 3. pontját megváltoztatja oly módon, hogy azon cégek közül, amelyeknek a 
közbeszerzési ajánlat felhívását megküldi, törli a TRIÁSZ-AUDIT Kft-t (1022 Budapest, 
Bimbó út 94. I. em. 6.) valamint az NC Consulting Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.-t (1124 
Budapest, Németvölgyi út 97.). 
A fenti döntésről a közbeszerzési eljárást lebonyolító Dr. Sándor Ügyvédi Iroda képviselője 
helyben értesül. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 14. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 218/2015 

Tárgy:Javaslat feljelentés megtételére az 
Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt. 
által kezelt állampapírjai ügyében 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május13-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
218/2015. (V.13) KT. HATÁROZAT 

Javaslat feljelentés megtételére az Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt. által kezelt 
állampapírjai ügyében 

(korábban kiosztott 143/A. sz. anyag, együtt a Vizsgáló Bizottság végleges jelentésével, 
amennyiben az addigra elkészül – kötelezettségvállalás erre még nem történt meg)) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy amint a 
Vizsgálóbizottság a végleges jelentésével elkészül, azt terjessze elő a Képviselő-testület 3 
munkanapon belüli időpontra összehívott ülése elé. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 14. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 219/2015 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

219/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 29. 



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 220/2015 

Tárgy:A Dunakeszi Rendőrkapitányság és a 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. 
évi munkáját értékelő beszámoló 
elfogadása 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
220/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. évi munkáját 
értékelő beszámoló elfogadása 

(148. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság vezetőjének a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2014. évi munkáját értékelő 
- a 148/2015. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti - beszámolóját elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének értesítésére: a döntést 
követő 8 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 29. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 221/2015 

Tárgy:A Dunakeszi Rendőrkapitányság és a 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. 
évi munkáját értékelő beszámoló 
elfogadása 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
221/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. évi munkáját 
értékelő beszámoló elfogadása 

(148. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. 
évi tevékenységéről szóló – a 148/2015. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti - 
szakmai beszámolót elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesület elnökét. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal, a Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjének értesítésére: a döntést 
követő 8 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 222/2015 

Tárgy:A Dunakeszi Rendőrkapitányság és a 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. 
évi munkáját értékelő beszámoló 
elfogadása 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
222/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2014. évi munkáját 
értékelő beszámoló elfogadása 

(148. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni mindazok munkáját, akik a város 
közbiztonsága érdekében tevékenyen közreműködtek, így a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságnak, Fót Rendőrőrsnek, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesületnek, és a 
mezőőröknek.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 223/2015 

Tárgy:Beszámoló a Közbiztonsági 
Koncepció 2014. évi végrehajtásáról, 
döntés a 2015. évi Közbiztonsági 
Koncepció és Feladatterv elfogadásáról 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
223/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a Közbiztonsági Koncepció 2014. évi végrehajtásáról, döntés a 2015. évi 
Közbiztonsági Koncepció és Feladatterv elfogadásáról 

(149. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
Közbiztonsági Koncepciójának 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a 149/2015. sz. előterjesztés 
6. sz. melléklete szerint - a 2015. évre vonatkozó Feladattervet elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felülvizsgált és aktualizált 
–a 149/2015. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti - Közbiztonsági Koncepciót 
jóváhagyja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3./pontban foglalt döntésről 
értesítse Fót Város ESZEI igazgatóját, Fót Rendőrőrs parancsnokát, és a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesület elnökét. 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közbiztonsági Koncepciót 2015. szeptember havi 
ülésén felülvizsgálja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-3/. pontok: azonnal, a 4./ pont: a döntést követő 8 napon belül, 5. pont: a 
Képviselő-testület szeptember havi ülése 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 29. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 224/2015 

Tárgy:Döntés kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről a Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Kft.-vel 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
224/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Kft.-vel (147. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötendő Kegyeleti közszolgáltatási Szerződést – az e határozat 
melléklete szerint tartalommal – jóváhagyja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kegyeleti 
közszolgáltatási Szerződés aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy rendszeresen ellenőrizze a hatályos építési és egyéb 
jogszabályok betartását a köztemetőben és gondoskodjon azok betartatásáról. 
 
Felelős: 1-2./ pont esetében polgármester; 3./ pont esetében Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: 1-2./ pont azonnal; 3./ pont folyamatos 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
  



 
Melléklet a 224/2015. (V.27) KT. határozathoz: 

  
Kegyeleti közszolgáltatási szerződés 

 
amely létrejött egyrészről Fót Város Önkormányzata (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., 
adószám: 15393991-2-13, képviseli: Bartos Sándor polgármester), mint tulajdonos és 
megbízó (továbbiakban: Megbízó) 
másrészről a Fóti  Közszolgáltató  Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 
1., Cg. sz.: 13-09-124501, adószám: 14539262-2-13, képviseli: Szent-Iványi Géza 
ügyvezető), mint Üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető) között  
az alábbi köztemető és sírkert üzemeltetésére és fenntartására, a következő feltételek szerint: 

 
I. 

ELŐZMÉNYEK 
 

1. Felek egyezően rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13.§.(1) bekezdése 2. pontja szerint helyben ellátandó 
közfeladat a köztemetők kialakítása és fenntartása. 

2. Felek egyezően rögzítik, hogy a temetőkről és temetkezésről szóló többször módosított 
1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.), valamint az annak végrehajtására kiadott 
többször módosított 145/1999.(X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.) szerint 
Megbízó jogosult a kegyeleti közszolgáltatási tevékenységet más gazdálkodó szervezet 
útján ellátni a jelen pontban meghatározott jogszabályok és Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló többször 
módosított 1/2006.(II08.) rendelete (továbbiakban: R.) szerint.  

3. Felek egyezően rögzítik, hogy Üzemeltető a Megbízó által alapított 100 %-os 
tulajdonában álló szervezet, mely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
3.§. (1) bekezdés ag.) pontja szerint átlátható szervezet és mellyel kötött 
megállapodásokra a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit 
annak 9.§. ka. alpontja alapján nem kell alkalmazni.  

 
II.  

Általános rendelkezések  
 

4. Jelen kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel Megbízó megbízza az Üzemeltetőt, hogy a 
Megbízó kizárólagos tulajdonában álló és forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó 

Fót 0278, 0279/1. hrsz. alatt nyilvántartott kivett temető megnevezésű ingatlanon 
üzemeltetett köztemető 

Fót 900/2 hrsz. alatt nyilvántartott kivett ravatalozó megnevezésű ingatlanon 
üzemeltetett sírkert 

vonatkozásában az I. 2. pontban meghatározott jogszabályok szerinti kegyeleti 
közszolgáltatási tevékenység ellátásával, mely kiterjed a köztemető és a sírkert 
fenntartására és üzemeltetésére.   

5. Felek egyezően rögzítik, hogy a kegyeleti közszolgáltatási tevékenységet (kegyeleti 
közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és 
közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati 
tevékenységek összessége) korábban is Üzemeltető látta el, így a feladat tartalmával, az 
ahhoz kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes terjedelemben tisztában van.  



Üzemeltető a feladat ellátására alkalmas, megfelelő szakértelemmel és szakképzettséggel 
rendelkező megfelelő létszámú alkalmazotti személyzettel és eszközparkkal rendelkezik, 
valamint rendelkezik mindazokkal a kapcsolódó vállalkozási és egyéb szerződésekkel, 
melyek a feladat megfelelő színvonalon történő ellátásához szükségesek.  
Üzemeltető kijelenti, hogy mind a kegyeleti szolgáltatási tevékenységhez, mind a 
temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges engedélyekkel, vagyonbiztosítással 
rendelkezik. Ezen engedélyei érvényesek, azok felfüggesztésre, korlátozásra nem kerültek 
és nem indult ellene olyan hatósági eljárás, mely tevékenysége korlátozását, 
felfüggesztését, illetve engedélye visszavonását eredményezheti.  

6. Üzemeltető a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen 
szerződésbe foglalt feladatai ellátása során a Ttv. alapelveit, mely szerint 

- A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás 
joga mindenkit megillet.   

- A végső nyughely megválasztásában és a temetés lebonyolításában az abban 
közreműködők és az eltemettetők, az elhunyt életében tett rendelkezésére 
figyelemmel kötelesek együttműködni.  

- A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az 
eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti 
tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.  

messzemenőkig szem előtt tartva jár el, valamint, hogy az ezen alapelvek szerinti eljárást 
minden alkalmazottja, vállalkozója, alvállalkozója és egyéb közreműködője részére 
kötelezően betartandó alapelvként előírja.   

7. Felek egyezően rögzítik, hogy a köztemető fenntartási rendjét az R. tartalmazza, melynek 
szabályait az Üzemeltető maradéktalanul köteles betartani. 

8. Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés I.2. pontjában 
meghatározott jogszabályokban, valamint a jelen szerződésben rögzített feladatai ellátása 
során a közegészségügyi, járványügyi, műszaki, baleset- és egészségvédelmi, 
munkavédelmi, katasztrófavédelmi és egyéb hatósági előírásokat és ajánlásokat 
maradéktalanul betartja és alkalmazottaival, vállalkozójával, alvállalkozójával és egyéb 
közreműködőjével betartatja.   

9. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy az általa folytatott tevékenységet rendszeresen 
ellenőrzi a Megbízó, az Önkormányzat Jegyzője, az engedélyeket kiadó hatóság. 
Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy az ellenőrzésre jogosult által tett 
észrevételeket figyelembe veszi, az észlelt hibák, hiányosságok kijavítása, pótlása 
érdekében haladéktalanul intézkedik és az intézkedés megtörténtéről a Megbízót, illetve 
annak képviselőjét haladéktalanul szóban és legkésőbb 8 napon belül írásban is értesíti.  

10. Üzemeltetőt együttműködési kötelezettség terheli az egészségügyi intézményekkel, 
egészségügyi hatóságokkal, a Megbízóval és a Közös Önkormányzati Hivatallal, a 
rendőrséggel és más illetékes hatóságokkal.  
 

III.  
Üzemeltető által ellátandó feladatok különösen: 

 
11. Temetőüzemeltetési és temetőfenntartói feladatok: 
11.1. Az Üzemeltető határozza meg a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett 
egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét. 
11.2. Az Üzemeltető biztosítja az eltemetés és urnaelhelyezés, valamint a hamvak szórásának 
feltételeit, beleértve a sírhely kiásásáról való gondoskodást (sírásás). A temetkezési 
szolgáltatások közül az elhunyt hűtésével, a hamvak szórásával, új sírhelyek (ideértve az 



urnasírhely, díszsírhely) kiásásával az újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok 
csak az Üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevételével végezhetők el.  
11.3. Az Üzemeltető köteles sírhelygazdálkodást folytatni a jóváhagyott temetőfejlesztési 
koncepció szerint, ennek során  

- kijelölni a köztemetőben lévő sírhelyeket, jogosult a megváltási, újraváltási és pótdíj 
beszedésére az önkormányzati rendelet mellékletét képező díjszabás alapján, valamint 
köteles annak dokumentálásáról gondoskodni, 

- figyelemmel kísérni a sírhelyek és urnafülkék megváltási idejét, illetve azok 
lejáratának idejét,  

- felszámolja a meg nem váltott sírhelyeket, az elrendelt exhumálást elvégzi, 
gondoskodik a maradványok elhelyezéséről (közös sírba helyezés, szétszórás), 
amelyre vonatkozóan a nyilvántartást kiegészíti. 

- az új kripta, és sírhelyek kialakításához szükséges területet - a hozzá tartozó 
földmunkával, tereprendezéssel, parkosítással és a megközelítéshez szükséges utakkal 
együtt, - előkészíti, 

- kialakítja az ún. „szétszórásos temetéshez” alkalmas sírhelytáblát (parcellát) 
11.4. Üzemeltető megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit. A 
nyitvatartási időt az R. határozza meg.  
11.5. Az Üzemeltető biztosítja a ravatalozó, és technikai berendezései, tároló és hűtő, 
valamint a temető infrastruktúrájának (egyéb berendezések, felszerelések és szerelvények) 
működtetését és karbantartását, üzemképességét, a zöldfelületek gondozását, ennek keretében 

- azok karbantartását és javítását az előírt módon és gyakorisággal, a helyiségek 
fertőtlenítését és valamennyi helyiség legalább kétévenkénti festését, meszelését, 

- amennyiben valamelyik technikai berendezés gazdaságosság szempontjából vagy 
műszakilag javíthatatlanná válik, úgy annak pótlására a tulajdonost köteles felhívni.  

- az esetleges pótlások tervezhetősége érdekében az Üzemeltető az éves 
közszolgáltatási jelentése mellékleteként a nagyobb értéket képviselő technikai 
berendezések műszaki állapotáról köteles tájékoztatást adni. 

11.6. Az Üzemeltető biztosítja a temetők infrastruktúrájának, zöldfelületeinek üzemben- és 
karbantartását, gondozását, fenntartja az üzemeltetésre átvételkor fennálló állapotát, amely 
magában foglalja: 

- a meglévő utak, járdák, parkoló karbantartását, javítását, sikosságmentesítését és 
szükség esetén a hóeltakarítást 

- kapuk és kerítések karbantartását és javítását, 
- a vízvezetékek és vízcsapok üzemeltetését, javítását, a csurgalékvíz elvezetését, 
- a kiépített elektromos hálózat és világítás működtetését, karbantartását, javítását, 

érintésvédelmi ellenőrzését, felülvizsgálatát 
- viseli az ezekkel kapcsolatos közüzemi díjakat, költségeket. 
- gondozza és fenntartja a zöldfelületeket, biztosítja, hogy azok parkjellege 

megmaradjon 
- ellenőrzi a sírjelek, díszek, totemoszlopok, hozzátartozók által ültetett növényzet 

megfelelőségét, állapotát, szükség esetén felhívja a sírhellyel rendelkezni jogosultat a 
bontásra, eltávolításra, helyreállításra, javításra.  
Amennyiben a rendelkezni jogosult a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, 
jogosult a sírhellyel rendelkezni jogosult költségére a szükséges munkálatokat 
elvégeztetni. A felhívást a sírhellyel rendelkezni jogosult lakcímére kell megküldeni 
és a sírhelyen jól látható helyre ki kell ragasztani. Az építészeti, kertészeti, gondozási 
feltételek a R.-ben kerül szabályozásra. 

- az illemhelyek nyitvatartását, takarítását, javítását, karbantartását, állagmegóvását 



- a ravatalozó és technikai berendezéseinek karbantartását, javítását, a ravatalozó és a 
tároló és hűtő berendezések, helyiségek előírás szerinti fertőtlenítését, karbantartását, 
javítását, állagvédelmét, a helyiség legalább két évenkénti tisztasági festését.  

- a hulladék összegyűjtését és elszállítását havi rendszerességgel, ünnepek környékén 
igény szerint. 

11.7. Az Üzemeltető gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, szakszerű 
tárolásáról és hűtéséről.   
11.8. Az Üzemeltető gondoskodik a Megbízó saját halottjaiként eltemetettek sírhelyeinek 
gondozásáról, amennyiben az elhunyt hozzátartozója ezt igényli, illetve az elhunyt 
hozzátartozója nem gondozza. 
11.9. Az Üzemeltető biztosítja a temető nyitását, zárását. 
11.10.  Az Üzemeltető a jogszabályokban meghatározott temetői nyilvántartásokat köteles 
vezetni, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. tv. (Infotv.) rendelkezéseit is be kell tartania. Az Üzemeltető által vezetett 
nyilvántartó nyilvántartókönyvnek és sírboltkönyvnek a Ttv-ben, Vhr-ben és az R-ben 
meghatározott adatokat kell tartalmazni. A nyilvántartást az Üzemeltető elektronikusan is 
vezetheti, ebben az esetben köteles azokról biztonsági másolatot készíteni, és manuálisan is 
vezetni a nyilvántartásokat. Az Üzemeltető köteles a nyilvántartásokat megfelelően és 
biztonságosan őrizni.  
A nyilvántartásokban az eltemettető és a rendelkezni jogosult személyazonosságának 
igazolása után, valamint az illetékes hatóságok, ellenőrzésre jogosultak tekinthetnek be.  
 Az Üzemeltető temető nyitvatartási ideje alatt a nyilvántartás adatai alapján köteles 
felvilágosítást adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek.  
A nyilvántartás csak a törvény által meghatározott adatokat tartalmazhatja, az Üzemeltető 
köteles a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett személyes adatok 
biztonságáról gondoskodni.  
11.11. Az Üzemeltető köteles tájékoztatni a temetőlátogatókat: 
 aktuális temetőtérkép kihelyezésével amely tartalmazza, mely parcellák mely temetési 
helyekre vannak fenntartva. A temetőtérképet évente aktualizálni köteles 

- a kihelyezett tájékoztató táblán a kegyeletgyakorlás rendjére vonatkozó fontosabb 
tudnivalókat fel kell tüntetnie. 

- a nyitva tartás rendjét és a temetőlátogatás rendjét a bejáratnál jól látható helyen 
elhelyezni. 

- a sírhelytáblák számozását a helyszínen jól látható helyen elhelyezni. 
 11.12. Az Üzemeltető összegyűjti és elszállítja a hulladékot, parkgondozást végez, ennek 
keretében az általa üzemeltetett temető területén saját költségén 

- évi 5 alkalommal kaszálást, sarabolást, gyomirtást végez, 
- a hulladék összegyűjtését és elszállítását havi rendszerességgel biztosítja, ünnepek 
alkalmával igény szerint, 
- a fák gallyazását elvégzi, 
- a park növényzetét felújítja, 
- folyamatosan pótolja az elöregedett, megbetegedett kivágott fákat, új telepítést végez. 
- új parcellák kialakításakor biztosítja a fásítást és tereprendezést 

11.13. Az Üzemeltető közszolgáltató köteles gondoskodni a temető rendjének betartásáról és 
betartatásáról.  
Ennek körében meghatározza a temetőbe gépkocsival való behajtás rendjét, a mindenkori 
hatályos KRESZ előírásainak megfelelően.  
A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, temetési 
hely növénnyel való beültetése és díszítés kivételével – annak megkezdése előtt az 
Üzemeltetőnek kell bejelenteni.  A temetőben történő munkavégzést az Üzemeltető úgy 



köteles megszervezni, hogy az ne sértse a látogatók, hozzátartozók kegyeleti érzéseit, ne 
zavarja a búcsúztatást, a szertartásokat és ne akadályozza a látogatást.  
A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet. 
11.14. Az Üzemeltető joga és kötelezettsége továbbá, hogy összehangolja a temetői 
létesítmények, a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói 
tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegítse a temetés és urnaelhelyezés, valamint 
a szórás zökkenőmentes lefolytatását, így 

- a vállalkozók, elhunytak hozzátartozói által írásban előre bejelentett temetői 
munkákat (síremlékek, sírjelek elhelyezése, felújítása, javítása) nyilvántartja, 
ellenőrzi és teljesítéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően szemlézi. 

- gondoskodik a vállalkozók (kőfaragók, sírgondozók, temetkezési szolgáltatók) 
tevékenységének a temető kegyeleti rendjének megfelelő összehangolásáról. 

- ellenőrzi a vállalkozók igazolványait, engedélyeit. 
11.15. Az Üzemeltető köteles gondoskodni a kegyeleti szolgálatról (ügyfélfogadásról), 
amelynek időpontját mindkét temetőben jól látható módon kell feltüntetni. 
11.16. Az Üzemeltető köteles készenléti ügyeletet működtetni. Kegyeleti szolgáltatás 
teljesítését folyamatos készenlét biztosításával, valamint a Ttv-ben, a Vhr-ben és az R-ben 
előírt határidők figyelembevételével kell végrehajtani 
11.17. Az Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei 
teljesítése során köteles rendelkezésére állni azok számára, akik a temetőt a funkciójának 
megfelelően a jogszabályok betartásával használni kívánják. E tevékenysége során is a 
temetési szolgáltatók tekintetében is meg kell tartania az egyenlő bánásmód követelményét. 
11.18. Az Üzemeltető jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy 
temető üzemeltetésére vonatkozó szakmai követelményeket biztosítja, ennek alapján úgy 
nyilatkozik, hogy rendelkezik a temető üzemeltetéséhez szükséges, határozatlan idejű 
foglalkoztatási jogviszonyban álló olyan alkalmazottal, aki a hivatkozott kormányrendeletben 
meghatározott szakmai követelményeknek megfelel. 
12. A kegyeleti közszolgálati szerződés keretén belül az Üzemeltető köteles a legmagasabb 

színvonalú teljes körű szolgáltatás biztosítására. 
13. Az Üzemeltető a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles 

figyelembe venni, hogy a temetési szertartás alatt alapvető követelménye a kegyelet, a 
végső tisztelet megadása a hozzátartozók legteljesebb igénye szerint.  

14. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra is, hogy a feladatainak maradéktalan ellátása 
érdekében a jogszabályokban meghatározott létszámú és felkészültségű személyzetet 
alkalmaz. 

15. Az Üzemeltető feladatainak ellátása során köteles maradéktalanul betartani, 
alkalmazottaival, továbbá az általa üzemeltetett és fenntartott köztemetőben időszakosan 
munkát végző vállalkozókkal, szolgáltatókkal, magánszemélyekkel betartatni a 
közegészségügyi- és járványügyi, munka- és balesetvédelmi, valamint az egyéb hatósági 
előírásokat. 

16. Az Üzemeltető együttműködik a jelen szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése 
során, az egészségügyi intézményekkel, továbbá az egészségügyi hatóság, a rendőrség, 
valamint a tulajdonos Önkormányzat képviselőjével. 

17. Szolgáltatás finanszírozását az Üzemeltető köteles saját bevételéből biztosítani. 
18. Szolgáltatás ellenértékét a mindenkori hatályos, helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott díjtételek alapján kell megállapítani, amelyre az Üzemeltető számlát 
köteles kiállítani.  Az R-ben meghatározott díjtételekből származó bevétel az Üzemeltetőt 
illeti meg azzal, hogy azt elsődlegesen az üzemeltetési feladatokra köteles fordítani. Az 
Üzemeltető a bevételekkel köteles elszámolni a tárgyévi üzleti terve végrehajtásáról szóló 
írásbeli beszámolóban. 



19. Felek egyezően rögzítik, hogy az Üzemeltető által végzett, Megbízó által rendeletében 
nem szabályozott szolgáltatások árait/díjait az Üzemeltető jogosult meghatározni és az 
ebből eredő bevétel az Üzemeltetőt illeti meg.   

20. A közüzemi szolgáltatásokra az Üzemeltető köteles szerződést kötni, és azok díjait 
megfizetni. 

21. A temető-üzemeltetéshez és fenntartáshoz szükséges valamennyi eszközt és technikai 
felszerelést az Üzemeltető köteles biztosítani és azok folyamatos használhatóságáról 
gondoskodni. 

22. Az önkormányzat a közszolgáltatás ellátásához a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 11.§-ának (13) bekezdése alapján ingyenesen biztosítja a temető 
területét, ravatalozóját és berendezési tárgyait az Üzemeltető FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft részére.  
Az Üzemeltető köteles a részére átadott építményeket folyamatosan karbantartani. Az 
építmények felújítását, bővítését az Üzemeltető a Megbízó hozzájárulásával végezheti.  
A finanszírozás módját, mértékét a hozzájárulás megadásakor a Megbízó és az 
Üzemeltető önálló megállapodásban rögzíti.  

23. A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a Jegyző 
ellenőrzi. 

24. A Jegyző az ellenőrzés keretében felhívhat a jogszabályokban és a helyi rendeletben 
foglalt rendelkezések betartására.  

25. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatás 
(temetőüzemeltetés és temetőfenntartás) költségeit a temetkezési (kegyeleti) szolgáltatás 
és más gazdasági tevékenysége költségeitől – költség-nemenként - számvitelileg 
elkülöníti. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen pontban foglalt 
kötelezettségét megszegi, a jelen szerződést a Megbízó jogosult azonnali hatállyal 
felmondani.  

26. A szerződés érvényességi ideje: 
A szerződést a felek határozott időre, 2015. június 01-től 2024. december 31-ig terjedő 
időszakra kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben Üzemeltetőnek a jelen 
szerződéshez szükséges engedélyét az illetékes hatóság visszavonja.  

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen szerződés rendes felmondással egyik 
szerződő fél részéről sem szüntethető meg. 
A szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, ha az Üzemeltető a jogszabályokban  
illetve a jelen  szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi. 
Az Üzemeltető súlyos kötelezettségszegése különösen: 

- a meghatározott feladatok elmulasztása, 
- az ellenőrzésre jogosultak munkájának akadályozása vagy lehetetlenné tétele, 
- a köztemető használatára és üzemeltetésére vonatkozó, a jogszabályokban 

meghatározott lényeges előírások sorozatos megsértése, megszegése.  
Az Üzemeltető súlyos szerződésszegése esetén a Megbízó köteles az Üzemeltetőt a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel – a teljesítésre, illetve a szerződésszerű 
magatartás tanúsítására írásban felszólítani. 
Megbízó súlyos kötelezettségszegés különösen: 

- a szerződés feltételeinek egyoldalú, anyagi hátrányt okozó megváltoztatása és/ vagy a 
temetési szolgáltatást akadályozó módon történő megváltoztatása, 

- az üzemeltetési költségfedezet megteremtésének lehetetlenné tétele, 
- valamely bevételi-nem realizálásának megtiltása, megakadályozása. 

A Felek megállapodnak abban, hogy a közszolgáltató köteles a felmondási időtartam alatt, az 
új közszolgáltató kiválasztásáig, de legkésőbb a rendkívüli felmondástól számított 6. hónap 
végéig a szerződésből adódó közszolgáltatási feladatokat továbbra is el kell látnia. 



A súlyos kötelezettségszegés miatti felmondás az egymással szembeni jogos anyagi 
követeléseket nem teszi semmissé. 
27. A jelen szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a Nemzeti vagyonról 

szóló törvény rendelkezéseit, valamint a többször módosított 1999. évi XLIII. törvény 
rendelkezéseit, a vonatkozó kormányrendeletet és önkormányzati rendeletet kell 
alkalmazni. 

A felek a vitatott kérdéseket elsősorban tárgyalás útján igyekeznek rendezni. Egyetértés 
hiányában kölcsönösen kikötik és elfogadják a Dunakeszi Járásbíróság illetékességét. 
 
Jelen kegyeleti szolgáltatási szerződést Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
224/2015.(V.27.) Kt határozatával jóváhagyta és aláírására felhatalmazta a Polgármestert. 
 
Fót, 2015.  
 
 
…………………………………….     …………………………………... 
 Szent-Iványi Géza ügyvezető                Bartos Sándor polgármester 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú          Fót Város Önkormányzata 
           Nonprofit Kft              Megbízó képviseletében 
Üzemeltető képviseletében      

 
 
 
 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 225/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2014. évi költségvetési 
pénzmaradványairól 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

225/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
 Döntés Fót Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési pénzmaradványairól  

(158/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
maradványát 899.427 ezer forint összegben állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 395.997 ezer forint, szabad pénzmaradvány 503.430 ezer forint, amelynek 
költségvetési előirányzattal nem terhelt maradványát általános tartalékba helyezi. A 
Képviselő-testület az önkormányzati intézmények pénzmaradványát az alábbi 
részletezettséggel fogadja el:  

          e Ft 

Sor-
szám 

Költségvetési szerv neve 
Költségvetési 
maradvány 

összege 

Elvonás 
(-) 

Intézményt megillető maradvány 

Jóváhagyott 
Jóváhagyott-

ból 
működési 

Jóváhagyott-
ból 

felhalmozási 

A B C D E=(C-D) F G 

1. Fót Város Önkormányzat 853 789 465 358 388 431 24 582 363 849 

2. Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 36 322 29 809 6 513 6 365 148 

3. Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 1 087 34 1 053 505 548 

4. Apponyi Franciska Óvoda 218 218       

5. Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 760 760       

6. 
Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

110 110       

7. 
Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény 

7 141 7 141       

Összesen: 899 427 503 430 395 997 31 452 364 545 

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladattal terhelt 
pénzmaradványok kiadási oldalon a költségvetési beszámoló szöveges értékelésben 
meghatározott célnak megfelelően kerüljenek előirányzatosításra az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében. A szabad pénzmaradványok felhasználása a 2015. évi 
költségvetésről szóló 7/2015. (II.25.) számú rendelet módosítását követően, az ott 
meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fentiek 
szerint jóváhagyott pénzmaradvány összegeivel a 2015. évi költségvetés megfelelő 
előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést nyújtsa be. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester útján felkéri a jegyzőt, hogy a 
zárszámadás elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési 
szervek vezetőit írásban értesítse. 



 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő:1./; 2./; 3./ esetében 2015. május 31., 4./ esetében a jegyző részére a döntést követő 
15 napon belül 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 226/2015 

Tárgy:Döntés a „2151 Fót, Hargita u. 36. 
szám alatti ESZEI Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat tetőtérbe egyedi 
felmérés alapján, bútorok és tetőablakokra 
külső árnyékolók készítésének kivitelezése” 
- tárgyában 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

226/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „2151 Fót, Hargita u. 36. szám alatti ESZEI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

tetőtérbe egyedi felmérés alapján, bútorok és tetőablakokra külső árnyékolók készítésének 
kivitelezése” - tárgyában 

(153. sz. anyag, + 153/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Hargita utca 36. 
szám alatti ESZEI Családsegítő és Gyermekjóléti Intézet tetőterébe egyedi felmérés alapján, 2 
mm vastag ABS élzárású, laminált bútorlapból zárható bútorokat és a VELUX tetőablakokra 
VELUX külső hővédő rolók kivitelezéséről intézkedik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok elvégzésére ajánlattételi eljárást folytat le a 153A/2015 sz. előterjesztés 3. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívást küld a 153A/2015 sz. előterjesztés 4. sz. 
mellékletében szereplő gazdasági társaságok részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi eljárás eredményessége esetén az ajánlattévők közül a nyertes ajánlattévőt 
válassza ki és a kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattevővel írja alá jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Hargita utca 36. 
szám alatti ESZEI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tetőterébe az ABS élzárású, 
laminál bútorlapból zárható bútorok és a VELUX tetőablakokra külső árnyékolók 
beszerzésének pénzügyi fedezetére bruttó 1 230 900 Ft-ot biztosít a 2015 évi költségvetés 
ESZEI ÖNO új iroda kialakítása sorról. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./ azonnal, 2.-3./a döntést követő 10 munkanapon belül, 4./ döntést követő 10 
munkanapon belül, 5./pont: azonnal 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



Melléklet a 226/2015.(V.27.) KT határozathoz: 
 

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 
 
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; adószám: 15731096-2-13; 
bankszámlaszám: 11784009-15731096; képviselő: Bartos Sándor polgármester), mint 
Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről 
 
………………… Kft. (székhelye: ………………………; képviseli: 
……………………ügyvezető; cégjegyzékszáma: 01-09-………..;adószáma: 
………………….; bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 
…………………………. ……………………..., MKIKregisztrációs szám: 
………………...),mint vállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek),között az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1. Vállalkozó a jelen szerződés szerint elvállalja a „2151 Fót, Hargita utca 36 szám alatti 
ESZEI  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tetőterébe egyedi felmérés alapján 
2mm vtg. ABS élzárású, laminát bútorlapból zárható bútorok és a VELUX tetőablakokra 
VELUX külső árnyékoló rolókkészítését, a helyszínre szállítással és a helyszínen 
történő beépítéssel együtt az 1-es számú mellékletben szereplő árajánlat alapján. 
Vállalkozó Fót Város Önkormányzatának adott ajánlatában meghatározott műszaki 
tartalom szerinti, szakszerű megvalósítással és a rendeltetésszerű használatra alkalmas 
módon köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákat elvégezni. 
A Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelőnek a dokumentációjában szereplő műszaki 
tartalmú elvárásait ismeri. Vállalkozó a helyszínt megtekintette és a jelen szerződés 
tárgyát képező kivitelezésre maga adott ajánlatot, erre tekintettel kijelenti, hogy az általa 
adott ajánlat alapján a kivitelezés teljesíthető. A kivitelezési szerződés megkötését 
követően a vállalkozó viseli annak a jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságokból 
adódik, amelyet a vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie 
kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett, illetve a helyszíni felmérés, 
ajánlat készítés során nem vett figyelembe. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a 
beépítendő szekrényekből 4 db-nak ELZETT 3 kulcsos biztonsági zárral zárhatónak kell 
lenni. A többi szekrény normál bútor zárral kerül beépítésre és minden ajtón külön 
fogantyú van. A bútorok színe a helyszínen kerül kiválasztásra. 

 
TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

 
1. Szerződő Felek a  hiba-, hiány- és kötbérmentes teljesítési határidőt az árnyékolók 

helyszínre szállítása és beszerelése tárgyában a szerződés aláírását követő 20 
munkanapban, a bútorok gyártása és szerelése tárgyában a szerződés aláírásától számított 
60 napban jelölik meg.  Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötéssel azonos napon 
átadja Vállalkozó részére. A munkaterület munkavégzésre alkalmas. A Vállalkozó 



jogosult a jelen Szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során az épületben a földszinten öregek otthona 
üzemelését, míg a tetőtérben az öregek otthona vezetőségi irodáinak, valamint a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működését biztosítania kell. A Vállalkozónak. a 
kivitelezési munkákat úgy kell organizálnia, hogy a működő intézményeket nem 
zavarhatja a működésben. A kivitelezés tényleges idejét előzetesen le kell egyeztetnie az 
intézmények vezetőivel. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterület a jelen pontban 
meghatározott korlátozásokkal együtt is ai tevékenység folytatására és a határidőben, 
megfelelő minőségben történő munkavégzésre alkalmas.  
 

VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

2. Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák átalányáras egyösszegű díját 
  ………………… Ft+ ÁFA (azaz ……………………. forint + ÁFA,) Bruttó: 
……………………………Ft összegben határozzák meg.  

3. A vállalkozói díj magába foglalja a közvetlen költségeket, az anyagköltségeket és a 
közvetlen gépköltségeket, a fuvarozási és rakodási költségekkel együtt, az építőipari 
rezsióradíj alapján számított munkadíjat, valamint a közvetlen költségek között nem 
szereplő általános költségeket, beleértve a gyártás, helyszínre szállítás és helyszíni 
beépítés költségeit is. 

 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
4. A Vállalkozó a egy darab rész számla és egy darab végszámla benyújtására jogosult. A 

részszámlát vállalkozó az árnyékolók helyszínre szállítását és beszerelését követően 
jogosult benyújtani Megrendelő műszaki ellenőrének igazolása alapján. A részszámla 
összege a nettó vállalkozói díj 20%-a. A végszámlát a vállalkozó a műszaki átadás átvételi 
jegyzőkönyv birtokában jogosult benyújtani.A megrendelő a szabályszerűen kiállított és 
felszerelt végszámla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlít ki  a 
Vállalkozó ……………………nél vezetett …………………….. számú bankszámlájára 
történő banki átutalással. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó a Polgári 
Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot jogosult  érvényesíteni. 

5. A Megrendelő előleget nem folyósít. 
6. Megrendelő jogosult a végszámlából jóteljesítési garanciaként a nettó összeg 10 %-át 

visszatartani, melynek kifizetésére a jótállási időszak leteltét követő öt munkanapon belül 
kerül sor. Amennyiben a jóteljesítési garancia összegét megrendelő egészben vagy 
részben kénytelen felhasználni, mivel a Vállalkozó a javítási, pótlási kötelezettségének 
felhívás ellenére nem tett eleget, ezen összeg a visszatartott összegbe beszámításra kerül. 
Amennyiben a javítás, pótlás költségei a visszatartott összeget meghaladják, a 
különbözetet a Vállalkozó köteles a megrendelő részére az erre vonatkozó felszólítás 
kézhezvételétől számított öt munkanapon belül megfizetni. 

7. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete 
rendelkezésre áll. 

 
KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK 

 
8. A Vállalkozó az általa elvégzett munkájáért felel. Vállalkozó alvállalkozót nem vesz 

igénybe.  
9. A munkavégzés helyszínén a Felek közötti kapcsolattartás a 11. pontban meghatározott 

kapcsolattartók útján történik. 



10. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: Zachar Ildikó 06/70 33 70 039. Vállalkozó 
képviselője és kapcsolattartója: ……………, tel.:……………., email: ........................ A 
Felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatban minden olyan 
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen Szerződés módosítását. 

11. A Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek 
eljárni. Mindkét Felet a szerződés teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően 
tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli. Mindkét Fél köteles a károk 
megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle 
elvárható intézkedést megtenni. 

12. A munkaterület - átadásától kezdve - őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munka- és 
balesetvédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Vállalkozó kötelessége és 
felelőssége. A munkaterület átadásával a kárveszélyviselés a Vállalkozóra átszáll. 
Vállalkozó a munkaterület átvételét követően az Fóti Gondozási Központ, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Intézet zavartalan működését köteles biztosítani. 

13. Megrendelő képviselője útján személyesen jogosult a kivitelezés rendszeres ellenőrzésére. 
A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit az építési naplóba 
jegyezheti be. A Megrendelő képviselőjének munkáját a Vállalkozó köteles elősegíteni. A 
Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.  

14. Megrendelő a Vállalkozó részére csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége 
kérdésében, a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés 
megakadályozása, továbbá a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlenül szükséges 
pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 
megszervezésére és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését. Az utasítás csak az 
építési naplóba bejegyzetten, vagy a napló mellé, a helyszínen átadott hivatalos 
melléklettel érvényes, amelyet Felek kölcsönösen aláírnak. A munkavégzés feltételeit a 
Vállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, 
szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését, valamint a Fóti Gondozási 
Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézet zavartalan, biztonságos működését.  

15. A Megrendelő a Vállalkozó munkavégzéséhez szükséges mennyiségű villamos energiát és 
vízvételi lehetőséget az építési területen belül biztosítja. A kivitelezés ideje alatt 
igénybevett valamennyi közmű szolgáltatás díját Megrendelő fizeti. 

16. A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munka elvégzésére vonatkozó minden 
hatályos jogszabályt és szabványt betartani. A Vállalkozó a szerződésben szereplő munkát 
a vonatkozó szabványi és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú 
minőségben köteles teljesíteni. 

17. A Vállalkozó köteles a jogszabályokban, szabványokban, egyéb előírásokban és a 
szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására, és ezek 
eredményeit tartalmazó iratok haladéktalan 

18. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka elvégzésére 
jogosultsággal rendelkezik és a munkavégzésben közvetlenül részt vesz.  

 
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
19. A Vállalkozó az elkészült munkát az 5. pontban meghatározott határidők alatt átadás-

átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás-átvétel eljárás során 
Vállalkozó köteles másolatban átadni a Megrendelő részére minden, a hatályos 
jogszabályokban előírt dokumentumot, így különösen a megfelelőségi igazolást, a 
kivitelezői nyilatkozatot, szavatossági és jótállási nyilatkozatokat, valamint ezek 



megrendelőre engedményezését, beszerzési számlák igazolását tartalomjegyzékkel 
egységes szerkezetbe foglalva, beleértve a biztonsági zárakra vonatkozó igazolásait.  

20. Vállalkozó - a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében - köteles 
Megrendelő részére az átadási dokumentáció megismerhetőségét biztosítani az átadás-
átvétel előtt. Az átadási dokumentációt tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe 
rendezve kell Megrendelő részére szolgáltatni.  

21. Az átadás-átvételi eljárás résztvevőit a Vállalkozó kezdeményezésére a Megrendelő hívja 
össze, annak időpontját a Vállalkozó határozza meg.  

22. Az átadás-átvételi eljárásról Felek – mindkét Fél részéről aláírt – jegyzőkönyvet vesznek 
fel, amelyben rögzítik a munka átvételét, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi 
hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A 
megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített reális 
határidőn belül ki kell javítania. 

 
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 
23. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból a kivitelezés 

megkezdésénél, vagy az elkészített mű átadásánál késedelembe esik, a Felek kötbért 
kötnek ki, amelynek mértéke a késedelemmel érintett napokra a nettó vállalási ár 1%-a 
naponta, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 % -a. A kötbér az utolsó (vég) számla 
összegéből kerül levonásra. A Vállalkozó 10 napon túli késedelme esetén azonban a 
Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbérigényét 
érvényesíteni, melynek mértéke 100 000.-Ft azaz százezer forint.  
A Felek meghiúsulási kötbért kötnek ki a szerződésnek a Vállalkozó érdekkörében 
felmerült okból történő meghiúsulása esetére, amelynek összege 100.000,-Ft azaz 
egyszázezer forint. 
Megrendelő a kötbért meghaladó kárát jogosult a Vállalkozóval szemben érvényesíteni.  

24. Vállalkozó által vállalt jótállási időszak az átadás-átvétel napjától számított 12 (azaz 
tizenkettő) hónap. 

25. A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség 
megszegésével bizonyítottan okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel 
tartozik. 

 
 

VIS MAIOR 
 
26. Szerződő Felek mentesülnek a késedelem következményeinek viselése alól arra az időre, 

amelyre bizonyítani tudják, hogy kötelezettségüknek vis maior következtében nem tudtak 
határidőre eleget tenni. 

27. Jelen szerződésben rögzített határidő vis maior esetén annak időtartamával, legfeljebb 
azonban 15 nappal meghosszabbodik. Vis maior esetén a kötelezettségeinek teljesítésében 
akadályozott Fél köteles a szerződő Felet a vis maior bekövetkeztéről, várható 
időtartamáról, valamint várható megszűnéséről haladéktalanul értesíteni. 

 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
29. Jelen szerződés a hozzá csatolt és elválaszthatatlan részének minősülő mellékletekkel 

együtt érvényes. 



30. …………….. mint ………………… Kft. ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt 
társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező ügyvezető, jelen 
szerződés aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok megtételére, 
továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát érintené. 
Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt Vállalkozó nem áll csődeljárás, 
felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt és nincs fizetésképtelen helyzetben. 
Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges 
valamennyi felhatalmazással rendelkezik, a szerződés megkötésére, aláírására önálló 
jogosultsággal rendelkezik.  

A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 
(négy) a Megrendelő, 2 (kettő) a Vállalkozó példánya. 

 
A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.  
 
Fót, 2015. június ……..    Fót, 2015. június…. 

 
…………………………..                               ………………….………………. … 
Fót Város Önkormányzata                                    ……….……………….. Kft  
Megrendelő képviseletében                                    Vállalkozó képviseletében 
Bartos Sándor polgármester                              ……………  ügyvezető igazgató 
 
Ellenjegyzem:  
 
Dr. Finta Béla   jegyző 
 
 
 
 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 227/2015 

Tárgy:Döntés helyettes szülői szolgáltatás 
biztosításáról 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

227/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Döntés helyettes szülői szolgáltatás biztosításáról 

(150. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ellátási szerződést köt - 
a 150/2015. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, de az annak 8.1. pontja 
szerinti határidő módosításával - helyettes szülői szolgáltatás biztosítására, 2015. június 1. 
napjától 2015. december 31-ig, 1 gyermek ellátására, a Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten 
Közhasznú Egyesület (székhely: 1029 Budapest, Himes u. 3. képviseli: Gyertyán Katalin 
elnök) szolgáltatóval. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 150/2015. számú előterjesztés 2. sz. 
mellékleteként csatolt, és az 1./ pont szerint módosítottellátási szerződés aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület a kötelezettségvállalás 2015. fedezetét az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet „önkormányzati dologi kiadásai helyettes 
szülői szolgáltatás” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1-2./ pontra vonatkozóan: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 228/2015 

Tárgy:Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi 
beszámolójának, közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
228/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának, 
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

(157. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. által készített 2014. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves 
beszámolót és közhasznúsági jelentést, és elfogadja a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2014. december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező 
végösszege: 114.773 eFt, a saját tőke összege: 8.465 eFt, a mérleg szerinti eredmény: 4.859 
eFt (nyereség). 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 229/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Kertészeti üzletág 
fenntartásának és fejlesztésének indoklása 
tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
229/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Kertészeti üzletág fenntartásának és fejlesztésének indoklása tárgyában 
(23/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. által elkészített, - a 23/C sz. előterjesztés Mellékletét képező – a 
FÓTI Kft. Kertészeti üzletág fenntartásának és fejlesztésének alátámasztásához a 
költséghaszon elemzést tudomásul veszi.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Kft. Kertészeti 
üzletág fenntartására és fejlesztésére a 2015-2019 évekre vonatkozó Gazdasági Program 
tárgyalásakor tér vissza.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 230/2015 

Tárgy:Döntés a Nagy László utcai járda 
felújításáról 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
230/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Nagy László utcai járda felújításáról 
(161. sz. anyag, + 161/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy László utcában az 
Attila utca és Alberti Béla utca közötti járda felújításának kivitelezője a 161A/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, ajánlattételi felhívással kerüljön 
kiválasztásra. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívás a 
jelen határozat 4. sz. mellékletében meghatározott kivitelezők részére kerüljön megküldésre. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
feladat tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-
testület hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 

4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kivitelezési díj 
vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének, Beruházási kiadások előirányzata: „Járdaépítés (Baross G. u., Nagy L. 
u.)”soráról biztosítja bruttó 2.000 eFt keretösszegben. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont azonnal, 2./ pont a döntést követő öt munkanapon belül, 3./pont a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő rendes testületi ülésen, 4./ pont azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



Melléklet a 230/2015. (V.27) KT határozathoz: 
 

A Kivitelezők köre 
 

 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  2151 Fót, Malom u. 1. 
 
Út-Finis Kft.      2151 Fót, Alagi u. 28. 
 
Atlas GEO Kft.     1221 Budapest, Magdolna u. 6. 
 
HE-DO Kft.      3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. 
 
GEOKOMFORT Kft.   2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15. 
 
SADE Kft.    Budapest, Budafoki út 72, 1117 
 
TECHNO-QUALITAS Kft.  1194 Budapest, Karton u. 8. 
 
EUROKERB Kft.   1131 Budapest, Dolmány u. 40. 
 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 231/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről 
és gazdálkodásáról 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
231/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 
(156. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót Fejlődéséért Közalapítvány (székhely: 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2014. évi beszámolóját és közhasznú jelentését a 156/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint nem fogadja el mindaddig, amíg a beszámoló 
közalapítvány Ellenőrző Bizottságának 2/2015.sz. EB. határozata szerinti könyveléstechnikai 
eltérése nem tisztázódik.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 
Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriumával vizsgálja meg a további együttműködés 
lehetőségeit.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 232/2015 

Tárgy:Hozzájárulás Gál Lajos részére a 
(1174 Budapest, Báthory u. 7.) – Fót, 
290/1 hrsz. alatti – Somlyó tóban történő 
fémkeresés gyakorlásához 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
232/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Hozzájárulás Gál Lajos részére a (1174 Budapest, Báthory u. 7.) – Fót, 290/1 hrsz. alatti – 
Somlyó tóban történő fémkeresés gyakorlásához 

(152. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi Gál Lajos (1174 
Budapest Báthory u. 7. szám alatti lakos) részére, hogy a Fót Város Önkormányzat tulajdonát 
képező 290/1 hrsz. alatti, 1.8735 m2 alapterületű, „kivett tó” művelési ágú ingatlan 
strandfürdő felőli részén, 9 m távolságra – a152 sz. előterjesztés 5. sz. melléklettel egyezően - 
2015. június 1-től szeptember 30-ig havi két-három alkalommal fémkereséshez gyakoroljon. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
megjelölt ingatlan területhasználatára a tulajdonosi hozzájárulás kiadása érdekében tegye 
megy a szükséges intézkedéseket. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban szereplő  
tulajdonosi hozzájárulásban az alábbiak kerüljenek rögzítésre: kérelmező a fémkeresés 
gyakorlása során köteles védőruhát viselni (overál, csizma, kesztyű,   zokni), továbbá 
tudomásul veszi, hogy a tó vízminősége nincs bevizsgálva, az egészségi állapotára veszélyes 
fertőzések, betegségek esetén Fót Város Önkormányzat felé semmilyen kárigénnyel nem él. 
Kérelmező köteles az általa elhelyezett fémtárgyakat maradéktalanul felkutatni és kiemelni. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tó használati díját 2015. június 1-től 
szeptember 30-ig, (4 hónapra, heti két-három alkalmat figyelembe véve) 12.000,-Ft-ban, 
(azaz: Tizenkétezer forintban) állapítja meg, mely összeget használó az engedély 
kézhezvételét követő 3 napon belül, - Fót Város Önkormányzat által kiállított számla alapján -  
de legkésőbb 2015. június 1-ig fizeti meg az Önkormányzat bankszámlájára. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont esetén azonnal; 2-3. pont estén a döntéstől számított 15 nap; 4 pont: 
engedély kiadását követő három napon belül, de legkésőbb 2015. június 1-ig 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 233/2015 

Tárgy:Műhely Zrt.-vel kötött 
településrendezési tervezési szerződés 
módosítása 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
233/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Műhely Zrt.-vel kötött településrendezési tervezési szerződés módosítása 
(33/A. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 417/2014. (IX.17.) KT. 
határozatát.  
 
2. Fót Város Önkormányzata jóváhagyja a MŰ-HELY Zrt-vel 2012. 07.17-én a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatára kötött szerződés teljesítési határidőket valamint 
a tervezési díj ennek megfelelő átütemezését érintő módosítását az 1. melléklet szerinti 
tartalommal és felkéri a polgármestert, hogy a szerződés-módosítást írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 234/2015 

Tárgy:Döntés a Fót városfejlesztési 
területeinek meghatározására és az ahhoz 
szükséges területcserékre vonatkozó Kt. 
határozatok felfüggesztésére 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

234/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót városfejlesztési területeinek meghatározására és az ahhoz szükséges 

területcserékre vonatkozó Kt. határozatok felfüggesztésére 
(172. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a területcseréket 
meghatározó 114/2015. (III.25), 115/2015. (III.25), 116/2015. (III.25), 117/2015. (III.25), 
118/2015. (III.25), 119/2015. (III.25), 120/2015. (III.25), 121/2015. (III.25), 122/2015. 
(III.25), 123/2015. (III.25), 124/2015. (III.25), 125/2015. (III.25), 126/2015. (III.25), 
127/2015. (III.25), 128/2015. (III.25), 129/2015. (III.25), 130/2015. (III.25) Kt-határozatok 
végrehajtásának felfüggesztésére irányuló egyéni képviselői indítványt elutasítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 235/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzati Képviselő-
testülete 2015. március 25-i ülésén hozott 
131/2015. (III.25.) KT határozat végrehajtása 
Öreghegy, Kurjancs és Sátorfák 
fejlesztésével kapcsolatban 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
235/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésén hozott  
131/2015. (III.25.) KT határozat végrehajtása  

Öreghegy, Kurjancs és Sátorfák fejlesztésével kapcsolatban 
(164. sz. anyag, + 164/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ A lakosság képviselői által átadott javaslat alapján az Önkormányzat készíttessen 
forgalomszabályozási tervetaz Öreghegy területére és azt a Polgármester terjessze a 
Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő:2015. szeptember 30  
 
2./ Az 1./ pontban megjelölt kötelezettségvállalás fedezetére 200 eFt keretösszeget biztosít Fót 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének Általános tartalék kerete terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: A munkaterv szerint soron következő költségvetési rendeletmódosítás 
 
3./ A Hóvirág utcában a Sugár és az Ibolya utcák közötti 250 méteres szakaszon két 
közvilágító lámpát szereltet fel, az e célra elkülönített keretből.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. szeptember 30.  
 
4./ A 3./ pontban megjelölt kötelezettségvállalás fedezetére 50eFt keretösszeget biztosít Fót 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének Általános tartalék kerete terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: A munkaterv szerint soron következő költségvetési rendeletmódosítás 
 
5./ A Kilátó utca beépített nyugati oldalának házszámozásáról a Polgármesteri Hivatal 
gondoskodjon. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. december 31.   
 
6./ Az 5./ pontban megjelölt kötelezettségvállalás fedezetére 65eFt keretösszeget biztosít Fót 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének Általános tartalék kerete terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: a munkaterv szerint soron következő költségvetési rendeletmódosítás 
 
 



7./ A Sátorfák elöntéssel veszélyeztetett területéről a csapadék elszikkasztására, elvezetésére a 
közterületen szikkasztóárkot alakít ki2015. évben. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. december 31.   
 
8./ A 7./ pontban megjelölt kötelezettségvállalás fedezetére 130eFt keretösszeget biztosít Fót 
Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének Általános tartalék kerete terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: a munkaterv szerint soron következő költségvetési rendeletmódosítás 
 
9./ A Gyümölcsös utca útburkolatának kiépítéséről az SZT jóváhagyása után 2016. évben 
dönt a Képviselő-testület. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. március 31.   
 
10./ Azon javaslatok tekintetében, melyek más szervek megkeresését, illetve további 
vizsgálatok tartását igénylik, az Önkormányzat Főépítésze intézkedik, majd megvalósításuk 
lehetőségéről tájékoztatja a javaslattevőket három hónapon belül. 
Felelős: Bugár-Mészáros Károly főépítész 
Határidő: folyamatos   
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 236/2015 

Tárgy:Fót, a Károlyi Kastélypark, nyugati 
szomszédságában nemzetközi 
gyermekmentő szolgálat (NGYSZ) Lovas-
terápiás Központ fejlesztése, övezeti 
besorolás módosítása 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

236/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Fót, a Károlyi Kastélypark, nyugati szomszédságában nemzetközi gyermekmentő szolgálat 

(NGYSZ) Lovas-terápiás Központ fejlesztése, övezeti besorolás módosítása 
(145. sz. anyag, + 145/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145/A. sz. előterjesztés 
megtárgyalását leveszi napirendjéről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester   
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 237/2015 

Tárgy:Döntés az FKF Zrt.-vel kötendő 
Vállalkozási Szerződésről 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
237/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés az FKF Zrt.-vel kötendő Vállalkozási Szerződésről 
(146. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146. sz. 
előterjesztésben foglaltak alapján a település közterületeinek takarításából származó vagy ott, 
illetve a külterületein illegálisan lerakott települési szilárd hulladék (elsősorban EWC 200301; 
EWC 200307) ártalommentes kezelésére, környezetkímélő elhelyezésére a 2015. január 1. – 
december 31. napja közötti időszakra Vállalkozási Szerződést kíván kötni a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt-vel (a továbbiakban: FKF Zrt.; 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; 
adószám: 12166602-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-043157) a 146. sz. előterjesztés 6. sz. 
melléklete szerinti Vállalkozói Szerződés 4. Vállalkozói díj pontjában meghatározott 
ártalmatlanítási díj a 2015. évben Lerakóban: 12.048,- Ft/t + ÁFA, HUHA-ban: 7.888,- Ft/t + 
ÁFA összeg ellenértékében. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak 
alapulvételével, a 146. sz. előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti Vállalkozási Szerződést Fót 
Város Önkormányzata nevében aláírja. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján a 2015. évben 
várható költségeket Fót Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. 
(II.25.) önkormányzati rendeletének, Illegális hulladék lerakások megszüntetése és a 
Környezetvédelmi keret soráról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 238/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város honlapjára kiírt 
pályázatról 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

238/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város honlapjára kiírt pályázatról 

(160. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város honlapja 
elkészítésére kiírt pályázatot nem nyilvánítja eredményesnek. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 239/2015 

Tárgy:Beszámoló az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási 
szolgáltatási feladatok ellátásáról 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
239/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatási 
feladatok ellátásáról 
(112/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót 
a 112/B/2015. sz. előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi közösségi közlekedés 
biztosításával kapcsolatos alternatív megoldási lehetőségeket terjessze elő a Képviselő-
testület 2015. június havi rendes ülésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal; a 2. pont tekintetében a KT 2015. júniusi rendes ülése 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 240/2015 

Tárgy:Beszámoló az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási 
szolgáltatási feladatok ellátásáról 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
240/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatási 
feladatok ellátásáról 
(112/B. sz. anyag) 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy mi a jogi és 
szakmai oka annak, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
szolgáltatási feladatok ellátásátkivették a pályáztatás alól.  A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy nyújtson be a Képviselő-testületnek részletes emlékeztetőt az Auchan 
Magyarország Kft.–vel folytatott tárgyalásokról, melyek voltak a fő tárgyalási szempontok, az 
ingyenesség mire vonatkozna, az egyesítés mire vonatkozna, az összehangolás mire 
vonatkozna, és hány járat lenne Fóton. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015.06.02. (a Képviselő-testület június havi ülésére) 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 241/2015 

Tárgy:Döntés a civil szervezetek, egyházak 
és magánszemélyek sport tevékenységét 
támogató pályázatról 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
241/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek sport tevékenységét támogató 
pályázatról (168. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek, egyházak 
és magánszemélyek sport tevékenységét támogató pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy e döntésről, továbbá arról, hogy a pályázataikat a 
Polgármesteri Hivatalban átvehetik, valamennyi pályázót külön értesítse. 
 
2./ A Képviselő-testület a civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek sport 
tevékenységének támogatására új pályázatot kíván kiírni – felkérve a Jogi és Emberi erőforrás 
Bizottságot, hogy a pályázati feltételeket (az előző pályázat eredménytelenségének okait és 
tapasztalatait is figyelembe véve) dolgozza ki, és azt jóváhagyásra terjessze a Testület 2015. 
június 3.-i, e célra összehívott rendkívüli ülése elé. 
� A pályázati feltételek között szerepeljen, hogy utófinanszírozásra is lehet pályázni – a 

2015. évben már lebonyolított programok számlával igazolt költségeinek legfeljebb 
50%-a mértékéig. 

A Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati felhívást a 2015. június 5-i lapzártáig 
bezárólag el kell juttatni a Fóti Hírnök szerkesztőségébe, továbbá megjelentetni az 
Önkormányzat honlapján is – 2015. június 30-i pályázati határidőt szabva. 
A Fóti Hírnök hasábjain – a pályázati felhívás mellett – jelenjen meg tájékoztató az 
eredménytelen pályázat tapasztalatairól, az eredménytelenség okairól és a pályázók 
figyelmébe ajánlott főbb formai szempontokról is.  
A határidőben benyújtott, érvényes pályázatokról a Képviselő-testület 2015. júliusi rendes 
ülésén dönt. 
 
3./ A képviselő-testület a 2015. évi kiemelt városi rendezvényekről szóló 61/2015.(II.25.) KT. 
határozatának 1./ pontját az alábbi tétellel egészíti ki: 
• Kiemelt városi rendezvény:  Suli-olimpia 
• Ideje: 2015/2016. tanévtől kezdődően 
• Forrás módja: Támogatási szerződés 
• Költségvetési igény: bruttó 800.000,-Ft 
• Rendezvényért felelős szervezet: Polgármesteri Hivatal 
A fenti kiegészítés költségvetési fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont 2015. május 31.; 2./ pont: 2015. június 3.; 3./ pont: 2015. május 27. (a 
költségvetés II. sz. módosításakor) 
 
 



 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 242/2015 

Tárgy:Döntés a civil szervezetek, egyházak 
és magányszemélyek kulturális 
tevékenységét támogató pályázatról 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
242/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a civil szervezetek, egyházak és magányszemélyek kulturális tevékenységét támogató 
pályázatról (169.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek, egyházak 
és magánszemélyek kulturális tevékenységét támogató pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy e döntésről, továbbá arról, hogy a pályázataikat a 
Polgármesteri Hivatalban átvehetik, valamennyi pályázót külön értesítse. 
 
2./ A Képviselő-testület a civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális 
tevékenységének támogatására új pályázatot kíván kiírni – felkérve a Jogi és Emberi erőforrás 
Bizottságot, hogy a pályázati feltételeket (az előző pályázat eredménytelenségének okait és 
tapasztalatait is figyelembe véve) dolgozza ki, és azt jóváhagyásra terjessze a Testület 2015. 
június 3.-i, e célra összehívott rendkívüli ülése elé. 
� A pályázati feltételek között szerepeljen, hogy utófinanszírozásra is lehet pályázni – a 

2015. évben már lebonyolított programok számlával igazolt költségeinek legfeljebb 
50%-a mértékéig. 

A Képviselő-testület által jóváhagyott pályázati felhívást a 2015. június 5-i lapzártáig 
bezárólag el kell juttatni a Fóti Hírnök szerkesztőségébe, továbbá megjelentetni az 
Önkormányzat honlapján is – 2015. június 30-i pályázati határidőt szabva. 
A Fóti Hírnök hasábjain – a pályázati felhívás mellett – jelenjen meg tájékoztató az 
eredménytelen pályázat tapasztalatairól, az eredménytelenség okairól és a pályázók 
figyelmébe ajánlott főbb formai szempontokról is.  
A határidőben benyújtott, érvényes pályázatokról a Képviselő-testület 2015. júliusi rendes 
ülésén dönt. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont 2015. május 31.; 2./ pont: 2015. június 3. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 243/2015 

Tárgy:Döntés a 2015. évi téli igazgatási 
szünet elrendeléséről a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal székhelyén 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
243/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a 2015. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén (162. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
székhelyén 2015. december 28. napjától 2015. december 31. napjáig (4 munkanapot érintően) 
igazgatási szünetet rendel el. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban 
az 1. pontban elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – 
felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt 
igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal; 2-3. pont: 2015. november 10. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 244/2015 

Tárgy:Döntés szociális térkép elkészítésére 
vonatkozó ajánlatkérői eljárás kiírásáról 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
244/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés szociális térkép elkészítésére vonatkozó ajánlatkérői eljárás kiírásáról 
(6/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót város közigazgatási 
területén szociális térkép elkészítésére” vonatkozó ajánlattételi felhívást – a 6/B/2015. sz 
előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót város közigazgatási 
területén szociális térkép elkészítésére” tárgyú ajánlattételi felhívását Fót Város hivatalos 
honlapján, valamint a Szociális Szakmai Szövetség honlapjánközzéteszi.  
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lefolytatandó 
pályáztatás során felmerülő közzététel és megjelentetés költségeit Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló rendelete „Önkormányzat dologi kiadásai” sor terhére 
biztosítja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a beérkezett ajánlatok és 
tárgyalások eredményeképpen a Szakmai Munkacsoport hozza meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott ajánlattételi eljárás eredményessége esetén, a vállalkozási szerződést 
az Ajánlattételi felhívás mellékletléte szerinti tartalommal írja alá az eljárás nyertesével. 
 
Felelős: szakmai munkacsoport, Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 5 napon belül, 4./ pont: az ajánlatok 
beérkezését és elbírálását követő 5 napon belül, 5./ pont: az eljárásról készült összegzés 
megküldését követő legkésőbb 5 napon belül 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 245/2015 

Tárgy:Döntés a „2151 Fót, Béke utca 33. 
szám alatti Kisalagi Közösségi ház 
falnedvesedés megszüntetése”- tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
245/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „2151 Fót, Béke utca 33. szám alatti Kisalagi Közösségi ház falnedvesedés 
megszüntetése”- tárgyában 

(155. sz. anyag + 155/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Béke utca 33 
szám alatti Kisalagi Közösségi ház falnedvesedését a meglévő fal melletti járda és bejáratnál 
lévő térkő burkolat elbontása után „drén” lemez és szivárgó beépítésével szünteti meg.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívást küld ki az 155.A/2015. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklete alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívást küld az jelen határozat. 1. sz. mellékletében 
szereplő gazdasági társaságok részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi eljárás eredményessége esetén az ajánlattévők közül a nyertes ajánlattévőt 
válassza ki és a kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattevővel írja alá a 155.A.sz. 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Béke utca 33 
szám alatti Kisalagi Közösségi ház falnedvesedésének megszüntetésére 1.200 e Ft felújítási 
előirányzatot biztosít a 2015 évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata Kisalagi 
Könyvtár és Közösségi Ház falnedvesedés megszüntetése sor beruházási és céltartalék 
előirányzata terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés II. sz. 
módosításába az összeget vezesse át.  
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1.-2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont:a 
döntést követő 10 munkanapon belül 5./pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



Melléklet a 245/2015. (V.27) KT. határozathoz 

 
Meghívásra javasolt gazdasági társaságok 
köre: 

 

  

Cégnév: Képviseli: 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft 

Szent-Iványi 
Géza 

2151 Fót, Malom utca 1  
  

Keszi Bau Kft Szabó István 
2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4  

  
Everling Kft Everling Balázs 
1065 Budapest, Jókai Mór u.6  

  
Labi 2006. Kft Labant István 
2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 11  

  
Polimetavis Kft  
1172 Budapest, XXV. u.35.  
 
 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 246/2015 

Tárgy:Döntés, a Fót, Eőry Barna u. 
Boglárka Óvoda tetőfelújításáról 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
246/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés, a Fót, Eőry Barna u. Boglárka Óvoda tetőfelújításáról 
(120/A sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
Eőry Barna u.-i Boglárka óvoda tető azonnali beázásának megszüntetését az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésének „felújítási kiadások előirányzata - Boglárka Óvoda Eőry Barna 
utcai tagintézmény tetőfelújítás -„sora terhére azonnal rendelje meg.  
 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy statikai szakvéleményt kér be 
annak eldöntése érdekében, hogy az Eőry Barna u.-i Boglárka óvoda tető felújításánál 
cserépfedés alkalmazható-e. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti feladatra 3 
db árajánlatot kér be statikus tervezőktől, melyre 100.000 Ft+ÁFA keretösszeget biztosít az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „felújítási kiadások előirányzata - Boglárka Óvoda 
Eőry Barna utcai tagintézmény tetőfelújítás -„sora terhére.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok közül 
a nyertes ajánlatot a polgármester válassza ki. Az értékelés szempontja: a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést kösse meg és írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 napon belül, 4./pont: az ajánlatok 
beérkezésétől számított öt nap, 5./ pont: ajánlatok értékelésétől számított öt munkanap 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 247/2015 

Tárgy:Döntés a „2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda kerítés javítás 
kivitelezése”- tárgyában 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
247/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „2151 Fót, Apponyi Franciska Ibolyás utcai óvoda kerítés javítás kivitelezése”- 
tárgyában (154. sz. anyag, + 154/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda kerítés javításáról az alábbi módon gondoskodik: 
a, Utcai kerítést javíttatja a teljes szakaszon a 154/A. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletének 1. 
sz. melléklete szerinti műszaki tartalommal. 
b, Ökomenikus iskola és Óvoda közötti kerítést kijavíttatja a 154/A. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletének 2. sz. melléklete szerinti műszaki tartalommal. 
c, Udvari hátsó kerítést javíttatja a 154/A. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletének 3. sz. 
melléklete szerinti műszaki tartalommal. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok elvégzésére ajánlattételi eljárást folytat le jelen határozat 1. sz. mellékletében 
szereplő ajánlattételi felhívás alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok elvégzésére ajánlattételi felhívást küld a jelen határozat 1. sz. mellékletében 
szereplő gazdasági társaságok részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ajánlattételi 
eljárás eredményessége esetén az ajánlattevők közül a nyertes ajánlattevőt válassza ki és a 
154/A/2015. sz. et. 2. sz. mellékletének 3. sz. melléklete szerinti tartalmú kivitelezési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel írja alá. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda kerítés javítás pénzügyi fedezetét  bruttó1 100.000 Ft-ig a 2015 
évi költségvetés terhére az Önkormányzati intézmények megközelítése parkolók, 
csapadékvíz…stb) sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1.-2./ azonnal, 3./a döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont: döntést követő 
10 munkanapon belül; 5. pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



1.sz. Melléklet a 247/2015. (V.27) KT. határozathoz 

 

Meghívásra javasolt Gazdasági Társaságok köre 

1 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft 

Szent-Iványi 
Géza 

  2151 Fót, Malom utca 1   

      

2 Labi 2006. Kft Labant István 

  2120 Dunakeszi, Hóvirág utca 11   

      

3 G § GB Betéti társaság Gulyás Ágnes 

  2151 Fót, Szent Imre utca 20   

      

4  Keszi-Bau Kft   

   2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.   

      

5  Techno-Qualitas Kft   

   1194 Budapest, Karton u. 8.   

      

6  Grander-Home Kft   

   2151 Fót, Garabonciás u.15.   

 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 248/2015 

Tárgy:Döntés a „2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvodaparkoló 

burkolás kivitelezése”- tárgyában 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május 27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
248/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „2151 Fót, Apponyi Franciska Ibolyás utcai óvodaparkoló burkolás kivitelezése”- 
tárgyában 

(165. sz. anyag, + 165/A. sz. pótlólag kiküldött anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda mészkő zúzalékos parkolójánál a különböző szintmagasságon 
lévő útburkolatról területre kerülő csapadékvíz elvezetéséről aszfalt fekvő rendőrrel, kiemelt 
szegélykővel, csapadékvíz irányított elvezetésével, elszikkasztásával gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívást küld ki a 165.A/2015. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi felhívást küld a jelen határozat 1. sz. mellékletében 
szereplő gazdasági társaságok részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi eljárás 
eredményessége esetén az ajánlattévők közül a nyertes ajánlattévőt a júniusi rendes ülésen 
kiválasztja. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a kivitelezési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel írja alá a 165/2015. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletének 3. 
sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda parkoló burkolat javítás fedezetét  bruttó 2.0 MFt-ig a 2015 évi 
költségvetés  „Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, csapadékvíz, stb)” 
sorról biztosítja. 
 
Felelős: 1/., 2./, 3./, 5./, pont tekintetében:Bartos Sándor, 4./ pont tekintetében a döntésért: a 
Képviselő-testület, a szerződés aláírásáért: a Polgármester 
Határidő: 1./ azonnal; 2./a döntést követő 10 munkanapon belül; 3./a döntést követő 10 
munkanapon belül; 4./a sikeres ajánlattételi eljárást követően a döntés tekintetében: a júniusi 
rendes KT. ülés, a szerződés aláírása tekintetében: a döntést követő 15 nap; 5./pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



   
1.sz. Melléklet 248/2015. (V.27) KT. határozathoz: 

 
Ajánlattételi felhívásra javasolt  gazdasági  társaságok köre: 
 
 
 
1, FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2151 Fót, Malom utca 1.  
Képviseli: Szent-Iványi Géza ügyvezető 
 
2, Út-Finis  Kft 2151 Fót, Alagi utca 28. 
Képviseli: Kancz István ügyvezető 
 
3,Everling Kft 1165 Budapest, Jókai Mór u.6. 
Képviseli: Everling Balázs ügyvezető 
 
4, Atlas GEO Kft. 1221 Budapest, Magdolna u. 6. 
 
5, HE-DO Kft. 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1. 
 
6, GEOKOMFORT Kft. 2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15. 
 
7, TECHNO-QUALITAS Kft. 1194 Budapest, Karton u. 8. 
 
8, EUROKERB Kft. 1131 Budapest, Dolmány u. 40. 
 
 

 
 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 249/2015 

Tárgy:Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
249/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(163. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 163/2015.számú 
előterjesztés szerint elfogadja, az alábbi pontosításokkal:  

• 515/2014. (XII.22.) Kt-határozat vonatkozásában történjen intézkedés a tartozás 
behajtása érdekében.  

• 527/2014. (XII.22.) Kt-határozat vonatkozásában a helyi egyházak felújítási célú 
támogatására létrehozandó egyházi támogatási alap kapcsán 2015. évi költségvetésbe 
nem beépült keretösszeget a 2016. évi költségvetésbe kell betervezni.  

• 144/2015. (III.25) Kt-határozat vonatkozásában végleges döntésre a Helyi Építési 
szabályzat felülvizsgálatakor kerül sor.  

• 408/2014. (IX.17) Kt-határozat vonatkozásában indítsa el a folyamatot.  
• 439/2014. (X.08) Kt-határozat vonatkozásában Az utca érintett lakóival kerüljön 

egyeztetésre az összeg célirányos felhasználása, melyről készüljön előterjesztés a 
soros testületi ülésre.  

 
2./ A Képviselő-testület a 83/2015. (II.25) KT. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 
24-ig, a 16/2015. (I. 28.) KT. határozat végrehajtási határidejét 2015. szeptember 30-ig 
meghosszabbítja. 
 
3. / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok előterjesztését a jövőben a PFB ülésére is küldje meg.  
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 250/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Attila u. 6. szám előtti 
közterület csapadékvíz elvezetés 
megoldásához szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
250/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Attila u. 6. szám előtti közterület csapadékvíz elvezetés megoldásához 
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

(173. sz. S1-es sürgősségi anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. 6. szám előtti 
közterületen a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a részletes szakvélemény és a 
kivitelezési munkák fedezetéhez szükséges 330.000.- Ft (azaz háromszázharmincezer forint) 
+ 89.000.- Ft (azaz nyolcvankilencezer forint) ÁFA, mindösszesen bruttó 419.000.- Ft (azaz 
négyszáztizenkilencezer forint) összeget, Fót város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének, „Csapadékvíz elvezetés – II. ütem (Attila u., Szent Benedek park felőli 
szakasz)” sora terhére biztosítja. 
 
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott összeget terveztesse be az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. számú módosításába. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti döntéssel kapcsolatban az 
összes intézkedés megtételére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal (2015. évi költségvetés II. számú módosítása) 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 251/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város köznevelési 
intézményeinek feladatellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon működtetéséről 

 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
251/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város köznevelési intézményeinek feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetéséről 

(174. sz. S2-es sürgősségi anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében és 76. § - ban foglaltak alapján, az 
illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
ingatlan vagyon működtetését 2015. szeptember 01. napjától továbbra is vállalja, a 
működtetési kötelezettség alóli mentesítést nem kér. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a e 
határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
 

Melléklet a 251/2015.(V.27.) Kt határozathoz: 
 

Szándéknyilatkozat 
 

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 76. § (4) bekezdés alapján Fót 
Város Önkormányzata  képviseletében nyilatkozom, hogy az Nkt. 74. § (4) bekezdésében és 
76. § - ában, valamint Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - testületének a 251/2015. 
(V. 27.) határozatában foglaltak alapján az Önkormányzat az illetékességi területén lévő, a 
saját tulajdonában álló valamennyi – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését  
2015. szeptember 01. napjától továbbra is vállalja. 
 
        Bartos Sándor 
        polgármester 
 

 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 252/2015 

Tárgy:Döntés az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázati kiíráson való 
indulás tárgyában, Baross utca, Malom utca, 
Deák utca vonatkozásában 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. május 27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

252/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati 

kiíráson való indulás tárgyában, Baross utca, Malom utca, Deák utca vonatkozásában 
(175. sz. S3-as sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 
pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázaton indulni kíván. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”című  pályázat keretein belül belterületi út-, és 
járda felújításra (b alcél) pályázik. 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat keretein belül Fót, Deák 
Ferenc utca 3190m2 útfelújítás, és, Baross utca esetében 750m2 járda felújításra pályázik. 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./ pontban felsorolt 
beruházásokra bruttó 29.902.150,-Ft összértékben pályázik. 

5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 29.902.150,-Ft 
összértékű beruházáshoz szükséges, 50%, azaz 14.951.075,-Ft értékű saját erő fedezetét az 
önkormányzat 2015. évi költségvetés 3.2.2 Fejlesztési céltartalékok (2.sz. módosítás, 
„Útépítés, tervezés és kivitelezés”) során rendelkezésre álló 244.102.000 Ft terhére 
felszabadítja. Felkéri a polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges támogatást és az 
önkormányzat által biztosítandó önrészt építse be az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének soron következő módosításába. 
 
6./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti 
tartalmú pályázati dokumentáció aláírására és felkéri a polgármestert, hogy a fenti tartalmú 
pályázathoz kapcsolódó összes szükséges intézkedést tegye meg.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./2./3./4./5. pont: azonnal; 6./pont: döntéstől számított 2 héten belül 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 253/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Vörösmarty utca 11. 
sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz 
hálózat kiépítése tárgyában 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
253/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Vörösmarty utca 11. sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése 
tárgyában 

(104/A. sz. S4-es sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty utca 11. 
sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése”vonatkozó ajánlati felhívást a 
104.A/2015. sz. előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty utca 11. 
sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése” tárgyú ajánlattételi felhívását a 
jelen határozat 1. sz. melléklet szerinti meghívotti körnek megküldi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg.  
 
4/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott ajánlattételi eljárás eredményessége esetén, a kivitelezési szerződést a 
104.A/2015 sz. előterjesztés 3. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
5/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
amennyiben a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul, úgy azonnali hatállyal új 
közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében intézkedjék a 104/A/2015.sz. előterjesztés 1.sz. 
melléklete szerinti ajánlattételi felhívással azonos tartalommal- a meghívandók körére a 
Képviselő-testület tagjaitól kérve javaslatot. 

6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
beruházás pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2015 évi költségvetésében a 
működési céltartalék sor terhére biztosítja. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal 2./ a döntést követő 5 napon belül 3./,az ajánlatok beérkezésétől 
számított 5 munkanapon belül, 4./ az ajánlatok értékelését követő 10 munkanapon belül, 5./-
6./azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 



1.sz. Melléklet a 253/2015. (V.27) KT. határozathoz 
 
Ajánlattételi felhívásra javasolt gazdasági társaságok köre: 
 
1,  H-L Mérnök Kft . Képviseli:   Hajdú László ügyvezető   Tel: 06 20 9 751 153 
Cím: 1048 Budapest, Homoktövis u 119.   hajdu.laszlo@h-l.hu 
 
2,  BMI Installation Hungary Kft.  Képviseli:  Kiss József     Tel: 06 30 9510 187 
Cím: 2020 Dunakeszi,  Bródy Sándor utca 21  kissjoco.kiss@gmail.com 
  
 
3,  Bóka Péteregyéni vállalkozó    Tel.:06 20 2284846 
Cím: 2120 Dunakeszi, Kagyló-köz 5.   kapcsolat@bokapeter.hu 
 
4,. Székely József egyéni vállalkozó   tel.: 06 20 9346086 
Cím: 2120 Dunakeszi, Kiserdő u.15.    szekelyjozsef01@freemail.hu 

5., Szemper Plusz Kft 
Cím: 1152 Budapest, Aporháza u. 13. 
 
 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 254/2015 

Tárgy:Döntés „A gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására” 
című pályázati kiíráson való indulás 
tárgyában, a központi konyha 
vonatkozásában 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

254/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Döntés „A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” című pályázati kiíráson 

való indulás tárgyában, a központi konyha vonatkozásában 
(176. sz. S5-ös sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.9. pont szerinti „A 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton indulni kíván. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretein belül új konyha építésére 
pályázik. 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretein belüli tervezett új konyha 
2000 fő kiszolgálására legyen alkalmas. 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretein belül megvalósítandó új 
konyha építése  Fót, Ferenczy utca 8. sz. alatti, 083/12 hrsz.-ú, jelenleg vendégházként 
működő ingatlanon valósul meg. 

5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretein belül megvalósítandó új 
konyha építésére 320 millió Ft + ÁFA nagyságrendű beruházásra pályázik. 

6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ferenczy utca 8. 
szám alatti, 083/12 hrsz.-ú ingatlanon új konyha építésére irányuló beruházáshoz szükséges, 
50% saját erő fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetés 3.2.2 Fejlesztési 
céltartalékok (2.sz. módosítás) útépítés, tervezés és kivitelezés sora terhére biztosítja, melyre 
bruttó 205m Ft keretösszeget felszabadít. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összegre 
203,2m Ft-ot, továbbá az önrészt terveztesse be az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
soron következő módosításába. 

7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati dokumentáció aláírására és felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges összes intézkedést tegye meg.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./2./3./4./5./6. pont azonnal; 7. pont: a döntést követő 1 héten belül 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 255/2015 

Tárgy:Döntés az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” című pályázati kiíráson való 
indulás tárgyában, az Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utca 4. szám alatti 
épületének fejlesztése tárgyában 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 
 

255/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 
Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati 

kiíráson való indulás tárgyában, az Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utca 4. szám alatti 
épületének fejlesztése tárgyában 
(177. sz. S6-os sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utca 4. szám alatti óvoda épület felújítása érdekében indul az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázaton.  

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
beadásával kapcsolatban az összes szükséges intézkedést tegye meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázati nyertesség 
esetén a 2015 évi költségvetés terhére az Apponyi Franciska Fruzsina utcai tagóvodájának 
energetikai korszerűsítés, tervezés, kivitelezés sorról 2,0 MFt-ot biztosít. A céltartalék sorról 
11 400 Ft-ot, az Intézményi felújítási alap sorról további 16,6 MFt-ot felszabadít. Felkéri a 
polgármestert, hogy a támogatási összeget 30 M Ft összegben, és az önrészt építtesse be a 
költségvetés soron következő módosításakor. 
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 48 órán belül, 3./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 256/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártása és 
sugárzása (2015)” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
256/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás lezárásáról 

(56/B. sz. S7-es sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja és 
írásba foglalja a VivaNatura Word Kft. 2015. május 1.- és 2015. május 31. között a televíziós 
műsorok elkészítése és sugárzása tárgyában elvégzett feladatokat bruttó 590.000.- Ft 
vállalkozói díj ellenében, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártása és sugárzása (2015)”tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
3./ A Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kössön  
vállalkozási szerződést a Viva Natura World Kft-vel a televíziós műsorok elkészítése és 
sugárzása tárgyában 2015. június 1. és 2015. szeptember 30. közötti időtartamra havi bruttó 
590.000.- Ft vállalkozói díj ellenében.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./-2./ pontban 
meghatározott szolgáltatás pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „helyi tv” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./pont: döntést követő 10 napon belül, 2./pont: azonnal, 3./pont: döntést követő 10 
napon belül, 4./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 257/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
257/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló 61/2015.(II.25.) KT. határozatának 1./ pontját az alábbi tétellel egészíti 
ki: 
• Kiemelt városi rendezvény: Suli-olimpia 
• Ideje: 2015/2016. tanévtől kezdődően 
• Forrás módja: Támogatási szerződés 
• Költségvetési igény: bruttó 800.000,-Ft 
• Rendezvényért felelős szervezet: Polgármesteri Hivatal 
A fenti kiegészítés költségvetési fedezetét a Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének általános gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 258/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
258/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Béke utca 33 szám 
alatti Kisalagi Közösségi ház falnedvesedésének megszüntetésére 1.200 e Ft felújítási 
előirányzatot biztosít a 2015 évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata Kisalagi 
Könyvtár és Közösségi Ház falnedvesedés megszüntetése sor beruházási és céltartalék 
előirányzata terhére. Felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés II. sz. 
módosításába az összeget vezesse át.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 259/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
259/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. 6. szám előtti 
közterületen a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a részletes szakvélemény és a 
kivitelezési munkák fedezetéhez szükséges 330.000.- Ft (azaz háromszázharmincezer forint) 
+ 89.000.- Ft (azaz nyolcvankilencezer forint) ÁFA, mindösszesen bruttó 419.000.- Ft (azaz 
négyszáztizenkilencezer forint) összeget, Fót város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének, „Csapadékvíz elvezetés – II. ütem (Attila u., Szent Benedek park felőli 
szakasz)” sora terhére biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 260/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
260/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat keretein belül a Fót, Deák Ferenc utca 
3190m2 útfelújítás, és a Baross utca esetében 750m2 járda felújítási cél megvalósítására Fót 
Város Önkormányzata 215. évi költségvetésébe 29.902 eFt felújítási kiadást beépít, amelynek 
forrásaként az önrész biztosítására bruttó14.951 eFt-ot felszabadít a Fejlesztési céltartalékok 
között szereplő „Útépítés, tervezés és kivitelezés” céltartalék terhére, a támogatási bevételek 
közé beépít 14.951 eFt felhalmozási célú támogatást. 
Felkéri a polgármestert, hogy a beruházáshoz szükséges támogatást és az önkormányzat által 
biztosítandó önrészt építse be az önkormányzat 2015. évi költségvetésének soron következő 
módosításába. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 261/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
261/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására” című pályázat keretein belül új konyha építése 
beruházás megvalósítására Fót Város önkormányzata 2015. évi költségvetésébe 408.200 eFt 
beruházási kiadást beépít, amelynek forrásaként az önrész biztosítására bruttó 205.000 eFt-ot 
felszabadít a Fejlesztési céltartalékok között szereplő útépítés, tervezés és kivitelezés 
céltartalék terhére és a támogatási bevételek közé beépít 203.200 eFt felhalmozási célú 
támogatást.  
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összegre 203,2m Ft-ot, továbbá az önrészt 
terveztesse be az önkormányzat 2015. évi költségvetése soron következő módosításába. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 262/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
262/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat, infrastrukturális 
kapacitásbővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása cél keretében – az Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épülete energetikai felújítására – Fót Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésébe 58.000 eFt többlet felújítási kiadást beépít, melynek forrásaként az önrész 
biztosítására felszabadítja a bruttó 11.400 eFt céltartalékot és további 16.600 eFt-ot 
felszabadít a Fejlesztési céltartalékok között szereplő „Intézményi felújításialap” céltartalék 
sor terhére, támogatási bevételek közé beépít 30.000 eFt felhalmozási célú támogatást. 
Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási összeget 30 M Ft összegben, és az önrészt 
építtesse be a költségvetés soron következő módosításakor. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 263/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
263/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény részéről a Budapest Környéki Ítélőtábla döntése alapján 
fizetendő elmaradt illetmény, jubileumi jutalom, perköltség, többletszemély és 
járulékkiadásainak fedezetére 7.141.000Ft pótelőirányzatot biztosít, melynek forrására 
7.140.000Ft-ot felszabadít az intézmény 2014. évi kötelezettséggel nem terhelt költségvetési 
pénzmaradványból képzett általános tartalékból, melyet nem kifizetésre, hanem ügyvédi 
letétbe való helyezésre szabadítja fel. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 264/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
264/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy 263/2015 (V.27) számú KT. határozattal 
érintett perrel kapcsolatosan készítsen egy összefoglaló jelentést, ehhez munkaügyi 
szakjogászt vegyen igénybe, amelyre bruttó 600.000Ft keretösszeget biztosít az általános 
tartalék sor terhére, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai javára. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 265/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
265/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 21.090 e Ft keretösszeget 
felszabadít a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére a nyári karbantartási munkák miatti 
többletműködési kiadásai fedezetére a fejlesztési céltartalék sor terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 266/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.25.) önkormányzati rendelet II. sz. 
módosításáról 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. május27-ei rendes, nyílt üléséről 

 
266/2015. (V.27) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.25.) 
önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról 

(159. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 5.357 e Ft pótelőirányzatot 
biztosít az intézményeknél keletkezett MÁK többletfinanszírozása miatti nettó finanszírozás 
visszafizetési kötelezettségek fedezetére az Általános tartalék sor terhére az alábbiak szerint: 

- Fóti KÖH:     741 e Ft 
- Fóti GESZ:   1.580 e Ft 
- Apponyi Óvoda    782 e Ft 
- Boglárka Óvoda 1.213 e Ft 
- FKKK      519 e Ft 
- ESZEI      522 e Ft 

Összesen:  5.357 e Ft. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. május 28. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 268/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány 2014. évi tevékenységérő és 
gazdálkodásáról 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június03-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

268/2015. (VI.03) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységérő és gazdálkodásáról 

(156/A. sz. S1-es sürgősségi anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2014. évi beszámolóját és közhasznú 
jelentését a 156/A/2015. sz. előterjesztés1. sz. melléklete szerint. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 04. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 269/2015 

Tárgy:Beszámoló a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány 2014. évi tevékenységérő és 
gazdálkodásáról 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június03-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

269/2015. (VI.03) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2014. évi tevékenységérő és gazdálkodásáról 

(156/A. sz. S1-es sürgősségi anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 
(székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2014. évi beszámolóját és közhasznú jelentését a 
156/A/2015. sz. előterjesztés1. sz. melléklete szerint. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 04. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 270/2015 

Tárgy:Döntés kulturális és sport pályázat 
kiírásáról 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június03-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

270/2015. (VI.03) KT. HATÁROZAT 
Döntés kulturális és sport pályázat kiírásáról 

(193. sz. ülés előtt kiosztandó anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 241-
242/2015.(V.27.) KT. Határozatok 2./ pontjának azon kitételét, mely szerint 
utófinanszírozásra a számlával igazolt költségek legfeljebb 50%-a mértékéig lehet pályázni. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a 193/2015.sz. előterjesztés 1.sz. 
melléklete szerinti tartalommal, a kulturális,közművelődési tevékenység támogatására szóló 
pályázati kiírást. 

3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja a193/2015.sz. előterjesztés 2.sz. 
melléklete szerinti tartalommal a sport tevékenység támogatására szólópályázati kiírást. 

4./ A Képviselő-testület felkéri a Jogi,Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy 
gondoskodjon a Kulturális, Közművelődési és a Sport pályázat lebonyolításáról és a 
pályázattal kapcsolatos előterjesztés júliusi képviselő-testületi ülésre való benyújtásáról. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,2./,3./ pont: azonnal, 4./ pont: 2015. júliusi képviselő-testületi ülés 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 04. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 271/2015 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 
 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

271/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti eseményekről szóló 
polgármesteri beszámolót nem fogadja el.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 274/2015 

Tárgy:Döntés szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek működésének ideiglenes hatályú 
szüneteltetéséről 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
274/2015.(VI.24) KT. HATÁROZAT 

Döntés szelektív hulladékgyűjtő szigetek működésének ideiglenes hatályú szüneteltetéséről 
(180. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 180. sz. 
előterjesztésben foglaltak alapján a Zöld Híd Régió Kft. által üzemeltetett Bocskai – Baross u. 
sarok, Fótfürdő vá. mellett a Somlyó-tó bejáratával szemben (2025 hrsz.), Keszihegyi – Béke 
u. sarok, Kurjancs, Sugár – Törökszegfű u. sarok, ÖMV kút mögötti terület (Veres Péter u.), 
Sikátorpuszta és Ybl M. u. – Fruzsina u. sarok helyszíneken lévő szelektív hulladékgyűjtő 
sziget teljes működését 2015. augusztus 1. napjától ideiglenes hatállyal szüneteltetni kívánja, 
felkérve a Zöld Híd Régió Kft-t, mint üzemeltetőt, hogy a szüneteltetnikívánt szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek helyszínén három hónapos utógondozást végezzen.   
 
2. /Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az 1. pontban megjelölt döntés végrehajtása érdekében és 
gondoskodjon arról, hogy  

• az ideiglenesen megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekhez kerüljön kihelyezésre 
„Szemét lerakása tilos!” figyelmeztető tábla 

• a lakosság kapjon előzetes tájékoztatást a szüneteltetni kívánt szelektív hulladékgyűjtő 
szigetekről valamint a rendelkezésre álló üveg lerakó konténerek helyszínéről   

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a döntésről a Zöld Híd Régió Kft. és a Fóti Közszolgáltató Kft. értesítésére a 
döntést követő 8 napon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 275/2015 

Tárgy:Döntés a Zöld Híd Rég NKft. 
törzstőke pótlásához szükséges rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatási 
pályázat benyújtásáról 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
275/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Zöld Híd Rég NKft. törzstőke pótlásához szükséges rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatási pályázat benyújtásáról 

(196. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mint az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás tagja,  a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által, a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. 
pont és a III. 4. pont szerint meghirdetett pályázaton, a Pályázati Kiírás 1.b) pontjában 
meghatározott, az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítása , a működés megsegítése érdekében, az önkormányzatra eső 39.085.753,-
forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra pályázik. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elnyert pályázat esetén az 
összeg felhasználásáról szóló végleges döntés meghozatala előtt a hivatal szervezzen 
konzultációt a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. és a képviselők részére, ahol átbeszélik a 
törzstőke pótlásával kapcsolatos kérdéseket. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására a döntéstől számított 30 napon belül 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 276/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat, a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet részére történő 
irodaszer beszerzés tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról és a 
hozzá kapcsolódó döntésekről 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
276/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági 
Ellátó Szervezet részére történő irodaszer beszerzés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 

eljárás megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről 
(195. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, Fót Város Önkormányzata és a 
PBS Hungária Kft. (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) között 2013. szeptember 20-án létrejött 
író- és irodaszer, papíráru és számítástechnikai segéd- és kellékanyag beszerzésére vonatkozó 
határozott időtartamú szerződést további 2 hónappal (2015. október 31-ig) meghosszabbítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat, 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére 
irodaszer beszerzése tárgyában a 195. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, eljárást 
megindító felhívás alapján a közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az irodaszer beszerzése 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a szolgáltatás időtartamát az aláírást követő kettő 
éves időtartamra vonatkozóan határozza meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az irodaszer beszerzése 
tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását az alábbiakban felsorolt, továbbá mindazon gazdasági 
társaságoknak megküldi, amelyekre a Képviselő-testület tagjai június 30-ig javaslatot tesznek 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve. 
- APIS LOGISTIC Kft. 1116 Budapest, Barázda u.38. 
- PBS Hungária Kft. 1116 Budapest Építész u. 8-12. 
- Hexe Plusz Kft. 2300 Ráckeve, Vörösmarty út 39. 
- Nyomel Kft. 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 21-23. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, a Fóti 
GESZ vezetőjét, hogy az irodaszer beszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményessége esetén a szerződést írják alá az eljárás nyertesével. 
 
 
 



7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ és 2./ pontban 
meghatározott beszerzés pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az 
Önkormányzat 2015 és 2016-2017 évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, 
gondoskodjon a fedezet 2016. és 2017. évi költségvetésbe történő beépítéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ -2./azonnal 3./ a döntést követő 10 munkanapon belül 4./ június 30., 5./ az 
eljárásról készült összegzés megküldését követő legkésőbb 60 napon belül, 6./ 2015-2016. 
október 31. illetve tárgyév február 15. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 277/2015 

Tárgy:Döntés a FÓTI Közszolgáltató Kft. 
ügyvezetői pályázatának kiírásáról 
 
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
277/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Döntés a FÓTI Közszolgáltató Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról 
(182. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató Kft. 
ügyvezetői pályázatáról szóló 182. sz. előterjesztés tárgyalását a szeptemberi ülésére 
elnapolja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 1. (előterjesztés benyújtására) 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 278/2015 

Tárgy:Beszámoló az egészségügyi 
alapellátás 2014. évi helyzetéről 
 
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
278/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2014. évi helyzetéről 
(181. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az egészségügyi alapellátás 2014. 
évi helyzetére vonatkozó beszámolókat. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jogi, Ügyrendi Emberi Erőforrás 
Bizottságot, hogy dolgozza ki az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló jövőbeni 
beszámolók egységes szempontrendszerét.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Egészségügyi Központ 
felújításának koncepcionális kérdéseire a 172/2015. (IV.15) KT. határozattal létrehozott 
Munkacsoport vezetőjét, hogy az egészségügyi alapellátás 2014. évi helyzetére vonatkozó 
beszámolókban szereplő felújítási, beruházási kérdéseket vegye figyelembe a koncepció 
kidolgozásánál.  
 
Felelős: 1./ pont vonatkozásában Bartos Sándor polgármester, 2./ pont vonatkozásában JEB 
elnöke, 3./ pont vonatkozásában Németh József alpolgármester  
Határidő: 1./ pontraazonnal, 2./ pontra 2015. decemberi ülés, 3./ pontra 172/2015. (IV.15) 
KT határozattal egy időben 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 279/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok ellátására 
szükséges pályázat kiírás tárgyában 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
279/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására szükséges pályázat kiírás 
tárgyában (127/A sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok ellátására szükséges pályázat kiírás tárgyában készült127/A számú 
előterjesztés a 2015. júliusi ülésre az alábbi szempontok alapján kerüljön átdolgozásra:  

• A könyvvizsgálói feladatok tárgya a jogszabályban meghatározottak szerint kerüljön 
megjelölésre 

• A szolgáltatás ne terjedjen ki a pénzügyi tanácsadásra 
• 15./ Alkalmassági feltételek az alábbiak:  

15.1./ Ajánlattevő és a helyette eljáró személy rendelkezzen érvényes Magyar Könyvvizsgálói 
Kamarai tagsággal. 
15.2./ Az Ajánlattevő köteles referenciát és szakmai önéletrajzot bemutatni az 
önkormányzatoknál végzett könyvvizsgálói munkáiról az eljárás típusainak megjelölésével. 
15.3./ Az ajánlattevő és az által meghatározott személyében eljáró könyvvizsgálónak 
rendelkeznie kell költségvetési minősítéssel. 
15.4/ A nyertes ajánlattevőnek – a tényleges szerződéskötésig - rendelkeznie kell 20 millió 
forint értékű felelősségbiztosítással.  

• A könyvvizsgálói feladatok ellátására 2015. évi beszámoló elfogadásáig terjedő 
időszakot öleljen fel  

• A könyvvizsgálói feladatok ellátására lefolytatott eljárás nyertesének személyére 
vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg 

• Könyvvizsgáló feladatok ellátására vonatkozó ajánlati felhívás meghívásra javasoltak 
körére a képviselők tegyenek javaslatot 

• Az (Ajánlattételi felhívásban megjelölt) ajánlatok értékelésének szempontja az 
összességében legelőnyösebb ajánlattevő legyen az súlyozás szerint, melynek 
szempontjai és súlyszámai: 
o Ajánlati ár: 20% 
o Szakmai referencia és önéletrajz 80% 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. június 25. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 280/2015 

Tárgy:Fedezet biztosítása a Fót térségi 
terület-felhasználási engedély iránti 
kérelem (területcserék) mellékletét képező 
hatásvizsgálat elkészítésére 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
280/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Fedezet biztosítása a Fót térségi terület-felhasználási engedély iránti kérelem (területcserék) 
mellékletét képező hatásvizsgálat elkészítésére 

(32/A sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2015. (III.25) számú KT. határozat 
végrehajtásához szükséges területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat 
elkészítésének fedezetéül a 2015. évi költségvetés Települési 
hatásvizsgálat,Településszerkezeti tervsorára pótelőirányzatot nem biztosít az Általános 
tartaléksora terhére 460.000 Ft. + Áfa összeggel. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. évi költségvetés III. számú módosítása 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 281/2015 

Tárgy:Fedezet biztosítása a Fót térségi 
terület-felhasználási engedély iránti 
kérelem (területcserék) mellékletét képező 
hatásvizsgálat elkészítésére 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
281/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Fedezet biztosítása a Fót térségi terület-felhasználási engedély iránti kérelem (területcserék) 
mellékletét képező hatásvizsgálat elkészítésére 

(32/A sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2015. (III.25) számú KT. határozat 
végrehajtásához szükséges területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat 
elkészítésének fedezetéül a 2015. évi költségvetés Települési 
hatásvizsgálat,Településszerkezeti tervsorára pótelőirányzatot biztosít az Általános 
tartaléksora terhére 460.000 Ft. + Áfa összeggel. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. évi költségvetés III. számú módosítása 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 282/2015 

Tárgy:Döntés Fót, sz 5503 hrsz-ú 
önkormányzati telek 2 oldali lekerítéséről 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
282/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót, sz 5503 hrsz-ú önkormányzati telek 2 oldali lekerítéséről 
(185. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 5503 hrsz-ú ingatlan a 
185.(VI.24.) 2015.sz. előterjesztés 2.sz. mellékletében jelölt 2 oldali lekerítése érdekében a 
kivitelezési munkák fedezetéhez szükséges mindösszesen bruttó 900.000.- Ft (azaz 
kilencszázezer forint) összeget a „Felújítási kiadások előirányzata”fejezet „Németh Kálmán 
Általános Iskola udvari kézilabda pálya felújítása” sora terhére biztosítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a 
Fót Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének III. sz. módosításakor az 1. pontban 
levő költségek átvezetésére. 
 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az összeg tényleges 
felhasználására vonatkozó előterjesztés kerüljön a Képviselő-testület júliusi ülésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal,; 2./ a 2015.évi költségvetés III. sz. módosításakor, 3./ júliusi ülés 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 283/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, 3551 Hrsz-ú 
ingatlanon álló Németh Kálmán Általános 
Iskola átalakításához, felújításához 
szükséges tanulmányterv készítésről 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 

 
283/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, 3551 Hrsz-ú ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, 
felújításához szükséges tanulmányterv készítésről 

(105/A sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 3551 hrsz-ú 
ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, felújításához szükséges 
tanulmányterv készítésének koncepcionális kérdései tárgyában Munkacsoport hoz létre az 
alábbiak szerint.  
A Munkacsoport tagjai: Lévai Sándorné képviselő, Bíró Zoltán képviselő, Gellai István 
képviselő, Koncz János képviselő, Nagy Krisztián képviselő, Szántóné János Ildikó 
városfejlesztési és – üzemeltetési osztályvezető, Zachar Ildikó beruházási ügyintéző, Bohus 
Zoltán a Németh Kálmán Általános Iskola igazgatója és (általa) az iskolai SZMK részéről 1 
fő.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban 
meghatározott Munkacsoport feladata a Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, 
felújításához szükséges koncepció összeállítása a 2015. júliusi képviselő-testületi ülésre.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. június 29. 
 
3./ A Képviselő-testület a 2. pont szerinti koncepcióval egyidejűleg kívánja tárgyalni a 105/A. 
sz. előterjesztés javított (4. sz. mellékletében csupán az első hat gazdasági társaságot 
felsoroló, s ennek megfelelően a határozati javaslat 3./ pontjában csupán br. 1.800 eFt-ot 
tartalmazó) verzióját.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. június 25. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 284/2015 

Tárgy:Szándéknyilatkozat Kerepes Város 
Önkormányzat támogatásáról a Flór 
Ferenc Kórház melletti parkoló ingyenes 
működtetése céljából 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

284/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Szándéknyilatkozat Kerepes Város Önkormányzat támogatásáról a Flór Ferenc Kórház 

melletti parkoló ingyenes működtetése céljából 
(189. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy támogatni 
kívánja Kerepes Város Önkormányzatát a Pest megyei Flór Ferenc Kórház előtti parkoló 
ingyenes működtetése céljából. 
 
2. A támogatásról a Képviselő-testület a támogatás módjának és összegének ismertében dönt, 
melynek érdekében felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Kerepes Város 
Önkormányzatával és annak eredményéről folyamatosan tájékoztassa a képviselőket és a 
támogatás lehetőségéről és feltételeiről készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület 
szeptemberi rendes ülésére. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: KT 2015. szeptemberi ülése 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 285/2015 

Tárgy:Döntés az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási 
szolgáltatási feladatok ellátásáról 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

285/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Döntés az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatási 

feladatok ellátásáról (112/C. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 112/C. sz. 
előterjesztésben foglaltak alapján 2015. október 1. napjától nem kívánja tovább működtetni a 
menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedést. 

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 112/C. sz. 
előterjesztésben foglaltak alapján 2015. október 1. napjától határozatlan idejű Együttműködési 
Megállapodást köt az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.9, 
cégjegyzékszám: 13-09-165237, adószám: 13338037-2-44) Fóti Áruházával. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak 
alapulvételével a 112-C. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommalFót 
Város Önkormányzata nevében az Auchan Magyarország Kft. Fóti Áruházával a közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló Együttműködési Megállapodást aláírja. 

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, mint célállomások között, különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatásra vonatkozóan Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata alapján ajánlattételi eljárást 
folytat le. 

 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 17. napja 10.00 óra ajánlat 
beadási határidővel jóváhagyja a 112-C. számú előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 
Ajánlattételi felhívást, és a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi dokumentációt.  

 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat nevében 
történő eljárás lebonyolításáról. 

 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a Képviselő-
testület 2015. szeptember havi rendes ülésére a Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között 
közlekedő különcélú menetrend szerinti autóbuszjárat szolgáltatójának kiválasztása 
tárgyában. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-2. és a 4-6. pont tekintetében azonnal; a 3. pont tekintetében a döntést követő 
15 napon belül. a 7. pont tekintetében a KT 2015. szeptember havi rendes ülése 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
  



Melléklet a 285/2015. (VI.24) KT. Határozathoz: 

Ajánlattételi Dokumentáció 
a Fót Város Önkormányzata 

„Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend 
szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” ajánlatkérési eljárásához 

 

1. A pályázat tárgya 
Ajánlatkérő a Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, a 2015. november 1. – 2017. 
október 30. közötti (24 hónap) időszakban autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátására kér árajánlatot Ajánlattevőtől. A jelen 
Ajánlattételi Dokumentáció elválaszthatatlan részét képező menetrend szerint közlekedő 
naponta négy alkalommal indított járatokat kizárólag fóti lakosok vehetik igénybe, más utasok 
ezen járatok használatából kizárásra kerülnek. A jelenlegi menetrend további 3 db 
megállóhellyel kerül bővítésre: Sikátorpuszta, Fótliget, Károlyi I. u. (Vörösmarty MgTSz). 
2. A pályázóval szemben támasztott kritériumok 
a) Az Ajánlattevő egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság. 
b) Az Ajánlattételi eljárásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön 
jogszabályban megállapított – érvényes hatósági engedéllyel rendelkezik. 
c) Ajánlattevőnek a szolgáltatás megkezdésének határidejétől visszamenőleg számított, 
legalább 1 év folyamatos menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási gyakorlattal kell 
rendelkeznie. 
3. A pályázati kiírás mellékleteként kötelezően csatolandó dokumentumok. 
a) Az ajánlattétel során Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell és a szerződéskötést 
megelőzően igazolnia is kell az alábbiakat:  
� Ajánlattevő referencia-igazolással rendelkezzék a fővállalkozóként végzett 
menetrend szerinti személyszállítási tevékenységről. 
� Az Ajánlattevő nevére a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított autóbuszos 
személyszállító engedélybe az ajánlattételkor hatóságilag be legyen jegyezve a menetrend 
szerinti személyszállítási tevékenység üzemeltetésére való jogosultság, amely igazolását 
egyszerű másolatban kérjük a pályázati anyaghoz csatolni. 
� Az Ajánlattevő a pályázat beadásának időpontjába rendelkezzen a szolgáltatások 
végzésére alkalmas autóbuszokkal (1 db + 1 db tartalék lehetőség). A pályázó az autóbuszok 
forgalmi engedélyében üzembentartóként, vagy tulajdonosként szerepeljen. Az 
autóbuszoknak rendelkezni kell a (pályázó nevére szóló) Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Engedély-kivonatával, amelyet egyszerű másolatban kérjük a pályázati anyaghoz csatolni. 
� Ajánlattevő rendelkezik olyan hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely 
alkalmas a szolgáltatás végzéséhez szükséges járművek tárolására. 
� Ajánlattevő rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges létszámú, és a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően képzett szakemberrel. 
b) Az ajánlattétel során Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell és a szerződéskötést 
megelőzően igazolnia is kell az alábbiakat: 
� Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtása 
napján lejárt köztartozása nincs. 
� A Vállalkozás nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás 
nincs folyamatban. 
� Az Ajánlattevő nyilatkozata az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű 
tartozásáról. 
c) Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi anyagában tételesen ismertetnie kell: 
� Székhelyének, illetve telephelyének jellemzőit. 



� Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás 
tevékenysége körébe tartozó létesítményeinek és eszközeinek technikai és műszaki állapotát. 
� Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás 
tevékenység körében foglalkoztatott szakirányú képesítéssel rendelkező szakembereinek 
létszámát és képzettségét. 
d) A szolgáltatás teljesítésére vonatkozó árajánlatát: 
� Az Önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díj bruttó (nettó Ft + ÁFA) mértéke 
egy hónapra vetítve. 
4. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei: 
a) Ajánlattevő a jelen dokumentációban meghatározott feladatok elvégzésére 
megajánlott, és az általános forgalmi adó nélkül számított, továbbá ÁFÁ-val növelt, 
egyösszegű ajánlati árat köteles az ajánlatában feltüntetni magyar forintban kifejezve, egész 1 
Ft számra kerekítve. 
b) Ajánlattevő köteles az ajánlatát zárt borítékban egy eredeti példányban benyújtani az 
Ajánlatkérő részére. 
5. Egyéb információk 
a) Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít. 
b) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az 
ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel 
kapcsolatban. 
c) Ajánlattevő az ajánlatok beérkezését követő 60 naptári napig köteles fenntartani, 
ahhoz kötve van. 
d) A Megbízási Szerződés az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és a nyertes 
Ajánlattevő ajánlata alapján jön létre. 
e) Az legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Ajánlattevő lesz az eljárás nyertese. (Az 
áremelés mértéke legfeljebb a KSH által megállapított mindenkori árindex mértéke lehet.)  
f) A nyertes visszalépése esetén az Ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel köt szerződést. 
g) Ajánlattevő nem tart eredményhirdetést. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást 
ajánlattevő az ajánlatok értékelését követő 5 napon belül megküldi az ajánlattevők részére. 
h) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az Ajánlattevő ajánlata az 
Ajánlattételi felhívás, vagy az Ajánlattételi Dokumentáció valamely előírásának nem felel 
meg, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek tekinti. 
i) Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a jelen beszerzése nem esik a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá, így a jelen versenyeztetési 
eljárásra Fót Város Önkormányzat Versenyszabályzata alapján kerül sor. 
j) Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a 
szerződéskötésig fenntartja. 
k) Ajánlatkérő jelen ajánlatkérői eljárást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete …/2015. (VI.24.) számú KT határozata alapján folytatja le. 
 
Fót, 2015. július … 
 
 
 Bartos Sándor s.k. 

 polgármester 

 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 286/2015 

Tárgy:Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2015. évi 
munkatervének aktualizálása 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

286/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi munkatervének aktualizálása 

(190. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – módosítva 2015. évi 
Munkatervét jóváhagyó 3/2015.(I.14.) KT-határozatát - a Képviselő-testület 2015. II. félévi 
Munkatervét az e határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az e határozat melléklete 
szerinti II. félévi Munkatervnek az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
Felelős: dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 
A fenti határozat mellékletét lásd a jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 287/2015 

Tárgy:Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

287/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(191. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 191/2015.számú 
előterjesztés, illetve annak 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 196/2015. (IV.29) KT. határozat végrehajtási 
határideje: a KT 2015. júliusi ülése. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 263/2015. (V.27.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény Budapest Környéki Ítélőtábla döntése alapján fizetendő 
elmaradt illetmény, jubileumi jutalom, perköltség, többletszemély és járulékkiadásainak 
fedezetére 7.141.000Ft pótelőirányzatot biztosít, melynek forrására 7.140.000Ft-ot felszabadít 
az intézmény 2014. évi kötelezettséggel nem terhelt költségvetési pénzmaradványból képzett 
általános tartalékból.” 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 288/2015 

Tárgy:Döntés a nyári napközis tábor 
többletfinanszírozásáról 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

288/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Döntés a nyári napközis tábor többletfinanszírozásáról 

(40/A. sz. S1-es sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 160 e Ft személyi és 43 e Ft 
járulék kiadások, összesen 203 e Ft pótelőirányzatot biztosít a Fót Város ESZEI részére a 
nyári táborban dolgozó pedagógusok többletjuttatásainak fedezetére a 2015. évi költségvetés 
működési céltartalék sora terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 396 e Ft pótelőirányzatot 
biztosít a Fóti GESZ részére a nyári táborral kapcsolatos többlet dologi kiadásai fedezetére a 
2015. évi költségvetés működési céltartalék sora terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 289/2015 

Tárgy:Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény szolgáltatói 
nyilvántartásban történő adatmódosítása 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

289/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény szolgáltatói nyilvántartásban 

történő adatmódosítása 
(183. sz. S2-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális Egészségügyi Intézmény épületének tetőterében a még be nem épített 24,4 m2-es 
tetőtérben 2 db ügyfél fogadásra alkalmas tárgyaló irodát létesít és a működéshez szükséges 
feladatok ellátásáról gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális Egészségügyi Intézmény épületének tetőtér kialakítása során a Saturnus Kft által 
elvégzett szerződésen kívüli munkákat bruttó 960 505,-Ft összegben kifizeti a 2015. 
éviberuházások ESZEI ÖNO új iroda kialakítása soráról. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi eljárást kíván lefolytatni, melyhez kéri július 15-i ülésére 
előterjeszteni az átdolgozott 183. számú előterjesztést. 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./-2./: azonnal, 3./: a döntést követő 15 munkanapon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 290/2015 

Tárgy:Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény szolgáltatói 
nyilvántartásban történő adatmódosítása 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

290/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény szolgáltatói nyilvántartásban 

történő adatmódosítása 
(183. sz. S2-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fót Város ESZEI alapító 
okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 183-S/2-es számú 
előterjesztés 1 sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Módosító 
Okirat, továbbá az egységes szerkezetű Alapító Okirat aláírására és felkéri, hogy 
gondoskodjon az okiratok Magyar Államkincstárhoz való megküldéséről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 291/2015 

Tárgy:Szerződés szövegének elfogadása 
Fót Város Önkormányzata és a Martonyi 
Ügyvédi iroda között létrejövő szakértői 
megbízás tárgyában 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

291/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
Szerződés szövegének elfogadása Fót Város Önkormányzata és a Martonyi Ügyvédi iroda 

között létrejövő szakértői megbízás tárgyában 
(211. sz. S4-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Martonyi Ügyvédi Irodával 
megkötendő szakértői szerződés jelen határozat 1. számú melléklete szerinti szövegét, és 
felkéri a polgármestert, hogy azt legkésőbb a határozat meghozatalát követő három 
munkanapon belül írja alá. 
 
2./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Martonyi Ügyvédi Irodával megkötendő 
szakértői szerződés teljesítése során kapcsolattartóként a Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az Önkormányzat Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát 
Vizsgáló Ideiglenes Bizottság elnökének kizárólagos hatáskörébe adja 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. június 29. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 



 
1.sz Melléklet a 291/2015.(VI.24) KT. Határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 
 
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT(székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; adószám: 15731096-2-
13, elérhetőség: (27) 535-365), képviseli: Bartos Sándor polgármester, mint Megbízó (a 
továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről 
MARTONYI ÜGYVÉDI IRODA (1125 Budapest, Lóránt út 7/C. Tel: +36 1 999 0140  
zoltan.martonyi@boltonmay.com, www.boltonmay.com ), képviseli:        , mint Megbízott (a 
továbbiakban Megbízott)  
 
(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételekkel: 

Bevezető 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 160-164/2015. (III.25) KT-határozataival 
vizsgálóbizottságot hozott létre Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt.-vel 
létrejött jogviszonya teljes körű vizsgálatára. A Bizottság a munkájához szükségesnek látta, 
hogy külső szakértőt vegyen igénybe a végleges jelentésének elkészítéséhez.  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 184/2015. (IV.29.) számon meghozott 
határozatával bruttó 700.000,-Ft keretösszeg biztosításáról döntött, az Önkormányzat és a 
Hungária Értékpapír Zrt. között létrejött portfólió értékpapír kezelési szerződéssel kapcsolatos 
külső szakértői vélemény elkészítésére. 

 
1. A megbízás tárgya 

1.) A Megbízó megbízza Megbízottat az Önkormányzat és a Hungária Értékpapír Zrt. 
között 2013. július 11. napján létrejött, majd 2014. október 28. napján módosított 
portfólió értékpapír kezelési szerződések szakmai elemzésére. A Megbízott a 
megbízást elfogadja. 

 A megbízás teljesítése akként történik, hogy a Megbízott írásbeli jelentést készít a 
bevezetőben hivatkozott szerződések pénzügyi és jogi szempontból történő 
vizsgálatával oly módon, hogy a jelentés az e szerződés 1. számú mellékleteként 
csatolt kérdések megválaszolására terjed ki. 

 
2. A Megbízott feladatai 

2.1. Megbízott jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az 1.) pontban írtak 
figyelembe vételével elkészített szakvélemény, legkésőbb jelen szerződés aláírásától 
számított 5 munkanapon belül a Megbízó részére a 4.4. pontban rögzítettek szerint 
átadja. 

 
3. A Megbízó jogai és kötelezettségei 

3.1.  A Megbízó jogosult a megbízás bármikor történő ellenőrzésére, a megbízás 
mindenkori állásáról a Megbízottól információt kérhet.  

3.2.  Megbízó vállalja, hogy a megbízás ellátásához és teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat, információkat a szükséges időben Megbízott rendelkezésére 
bocsátja. 



3.3.  A Megbízó vállalja, hogy a megbízás időtartama alatt a megbízás ellátása érdekében a 
Megbízottal együttműködik, valamint a Megbízó részéről szükséges nyilatkozatokat a 
Megbízott által megjelölt határidőre megadja, illetőleg átadja. 

 
 

4. A Megbízott jogai és kötelezettségei 
4.1.  A Megbízott a rábízott ügyet lelkiismeretesen, a szakma követelményeinek és 

előírásainak maradéktalan betartása mellett, valamint a Megbízó igényeinek és 
érdekeinek, valamint utasításainak megfelelően köteles ellátni. 

 Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személyesen, ill. 
alkalmazottai útján köteles eljárni, teljesítési segéd-, ill. alvállalkozó igénybevételére 
nem jogosult.  

4.2.    Megbízott kijelenti, hogy Megbízónak a megbízással kapcsolatos igényeit és elvárásait 
ismeri. 

4.3.  Megbízott kijelenti, hogy az 1. pontban meghatározott megbízás tárgyának ellátásához 
megfelelő szakismeretekkel, szakmai végzettséggel, tapasztalattal, és a szükséges 
engedélyekkel rendelkező eljáró ügyvédet jelöl ki ………..személyében.  

4.4.  Megbízott a megbízás teljesítéseként az elkészült jelentést legkésőbb a határidő utolsó 
napján elektronikus formában megküldi a jegyzo@fot.hu elektronikus levelezési 
címre, és 3 pld. CD adathordozón és 3 pld. írásbeli nyomtatott formátumban átadja 
Megbízó részére. 

4.5.    Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint, a megbízási díj erejéig felel a Megbízó irányába. Megbízott kijelenti, 
hogy a szerződésben rögzített feladatok ellátására vonatkozó teljes körű 
felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 
5. A megbízási díj 

5.1.  A szerződő felek az 1. pontban meghatározott megbízás ellátásáért megbízási díjban 
állapodnak meg, amelynek összege bruttó 700.000 Ft (azaz bruttó hétszázezer forint). 

5.2.  A megbízási díj tartalmazza a Megbízottnak a megbízás ellátása során felmerülő 
valamennyi költségeit, kiadásait (pl.: irodai költségeket, utazási költségeket, stb.). 
Megbízott az 5.1. pontban meghatározott megbízási díjon felül egyéb költségeket nem 
érvényesíthet Megbízóval szemben. Megbízottat nem illeti meg költségtérítés a 
szakvélemény kiegészítése vagy az esetlegesen továbbiakban tisztázásra kerülő 
kérdések megválaszolása során sem. 

5.3.  A Megbízott egy végszámla benyújtására jogosult, a jelen szerződésben meghatározott 
valamennyi kötelezettségének teljesítését és a teljesítés igazolását követően.  
A Megbízó a megbízási díjat – a teljesítésigazolást követően - a Megbízott ….....Bank 
előtt vezetett ….................................. számú bankszámlájára történő átutalással köteles 
kiegyenlíteni, a számla beérkezését követő 15 napon belül. A Megbízott számlájára 
történő késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat 
érvényesíthető. A Megbízó előleget nem folyósít. 
 

6. Titoktartás 
6.1. A megbízottat titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a 

megbízóval, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó minden nemű adat, 
információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a megbízott 
alkalmazottjaira, munkatársaira is, akiket erre a megbízó hitelt érdemlően köteles 
figyelmeztetni.  



6.2. Felek tudomásul veszik, hogy a másik fél engedélye nélkül nem hozhatja harmadik 
személy tudomására a szerződés teljesítésével kapcsolatban birtokába jutott adatokat, 
információkat.  

6.3. Megbízott a megbízó előzetes írásos engedélye nélkül, a szerződéssel kapcsolatos 
egyedi okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja 
fel.  

6.4. Illetéktelen felhasználás esetén a megbízott annak minden törvényes következményét 
köteles viselni és helytállni köteles az ebből eredő kár megtérítéséért. 

 
7. Záró rendelkezések 

7.1.  A Szerződő Felek rögzítik, hogy bármelyik fél jogosult - írásban - a másik félhez 
intézett felmondó nyilatkozatával jelen szerződést az 1. pontban megjelölt vélemény 
elkészültéig felmondani. A Megbízott a felmondás ideje alatt is köteles a Megbízó 
érdekében eljárni. A jelen megbízási szerződést rendes felmondással felmondó fél a 
Ptk. szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 

 Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél jelen szerződésből fakadó 
kötelezettségét súlyos gondatlansággal megszegi, a másik fél írásban jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

 Megbízó jogosult jelen szerződéstől megbízott 8 napot meghaladó késedelme esetén 
írásban egyoldalúan érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni.  

7.2.   Kapcsolattartók: Megbízott részéről …………….. eljáró ügyvéd (tel: , email: ), 
Megbízó részérő dr. Vargha Nóra Mária képviselő (+36703767031, 
varghanora@gmail.com). 

7.3.     Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben értesítési címe, fax-száma vagy 
e-mail-címe megváltozik, a változást Megbízónak haladéktalanul írásban bejelenti. Ha 
ezt elmulasztja, az ebből adódó jogkövetkezményekért Megbízót semmilyen felelősség 
nem terheli, és a régi címre, fax-számra vagy e-mail-címre Megbízó által elküldött 
leveleket, egyéb okiratokat Megbízott részére kézbesítettnek kell tekinteni. 

7.4.     …..................... kijelenti, hogy az általa képviselt ügyvédi iroda jelenleg is létezik., ő, 
mint képviseleti joggal rendelkező irodavezető, jelen szerződés aláírásakor is jogosult 
az iroda képviseletében jognyilatkozatok megtételére, továbbá nincs olyan változás 
folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát érintené. Nevezett kijelenti továbbá és 
szavatol azért, hogy az általa képviselt ügyvédi iroda a jelen szerződés megkötéséhez 
részére szükséges valamennyi felhatalmazást, hozzájárulást megadta. Irodavezető az 
ügyvédi iroda képviseletében kijelenti és szavatol azért, hogy az iroda nem áll 
csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt és 
ilyen eljárás megindítására irányuló kérelmet sem terjesztettek elő ellene. 
Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen pontban tett nyilatkozataiért teljes körű 
felelősséggel tartozik és ezen nyilatkozatok megszegése esetén a Megbízó jogosult a 
jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

7.5.  Jelen megbízási szerződést módosítani, felmondani, azzal kapcsolatban bármilyen 
jognyilatkozatot tenni csak írásban lehet. Az itt nem szabályozott kérdések 
tekintetében a 2013. évi V. törvény és az Ütv-ben foglaltak ide vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.  

A jelen megbízási szerződés négy számozott oldalból és hét fő pontból áll, valamint négy 
egymással megegyező eredeti példányban készült. 
 
A Szerződő Felek a jelen megbízási szerződés elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt írták alá. 



A Megbízó a szerződést Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 291/2015.(VI.24.) sz. 
Kt-határozatának felhatalmazásával írja alá.  
 
Fót, 2015. június … 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….. ……………………………… 
 Fót Város Önkormányzat Martonyi Ügyvédi Iroda    
 Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
 Bartos Sándor polgármester     ……..………………… 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 292/2015 

Tárgy:„Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatási” pályázaton történő indulás 
tárgyában 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

292/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatási” pályázaton történő indulás tárgyában 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerinti 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton indulni kíván. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ fény és hangtechnika illetve berendezési tárgyak vásárlásának 
támogatására pályázik.  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2015. évi 
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7. a) pont szerinti 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra bruttó 4.845 e Ft nagyságrendű beruházásra 
pályázik. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházáshoz 
szükséges, 10% sajáterő fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetés 3.2.1 Működési 
céltartalékok Vörösmarty Művelődési Ház szintre hozás (eszköz, szem. jár, dologi) sora 
terhére biztosítja, melyre bruttó 485 e Ft keretösszeget felszabadít. Felkéri a polgármestert, 
hogy az önrész összegét terveztesse be az önkormányzat 2015. évi költségvetése III. számú 
módosításába. 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati dokumentáció aláírására és felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges összes intézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./2./3./4./. pont azonnal, 5. pont: 2015. június 29.  
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 293/2015 

Tárgy: 
 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. június24-i rendes, nyílt üléséről 
 

293/2015. (VI.24) KT. HATÁROZAT 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy a 2015. 
évi költségvetés III. számú módosításának tervezetét úgy terjessze elő a Testület júliusi 
ülésére, hogy abban a 4636-3/2015. ikt.sz. kérelem szerinti törzsgárda juttatásának összegét 
ne szerepeltesse, annak kifizetéséről az intézmény vezetője az intézményi költségvetése 
terhére gondoskodjon.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Polgármesternek, hogy a Fót 
Város Költségvetési Intézményei Érdekegyeztető Tanácsa által felvetett törzsgárda juttatás, 
egyszeri kereset-kiegészítés, címpótlék, munkaruha juttatás kifizetésének lehetősége a 2015. 
szeptemberben esedékes zárolás feloldásával egyidejűleg kerüljön megtárgyalásra, annak 
összege a 2015. évi költségvetés – 2015. októberi testületi ülésen esedékes - IV. számú 
módosításába épüljön be.    
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. június 26. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 299/2015 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 
 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

299/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 300/2015 

Tárgy:Fót, a Károlyi Kastélypark, nyugati 
szomszédságában Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) Lovas-
terápiás Központ fejlesztése, övezeti 
besorolás módosítása 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

300/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Fót, a Károlyi Kastélypark, nyugati szomszédságában Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

(NGYSZ) Lovas-terápiás Központ fejlesztése, övezeti besorolás módosítása 
(145/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 0242 hrsz-ú földrészletek 11,3209 ha 
méretű, a fejlesztő és tervező (Mű- Hely Zrt.) által meghatározott részét beépítésre szánt 
„különleges terület” kategóriába sorolja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt, hogy a MŰ-HELY 
TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1./ pontban meghatározottak szerint - és annak 
függvényében - intézkedjen a szükséges területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat elkészítéséről, majd a térségi terület-felhasználási engedély iránti kérelmet 
terjessze a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala Állami 
Főépítésze elé. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 301/2015 

Tárgy:Főépítészi jogviszony létrejöttével, 
fennállásával kapcsolatos hatásköri 
kérdések  
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

301/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Főépítészi jogviszony létrejöttével, fennállásával kapcsolatos hatásköri kérdések  

(219. sz. S10-es sürgősségi anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a főépítészi jogviszony 
létesítésével, megszűnésével és tartalmával kapcsolatos döntéseket saját, át nem ruházott 
hatáskörében kívánja tartani. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 302/2015 

Tárgy:Főépítészi jogviszony létrejöttével, 
fennállásával kapcsolatos hatásköri 
kérdések  
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

302/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Főépítészi jogviszony létrejöttével, fennállásával kapcsolatos hatásköri kérdések  

(219. sz. S10-es sürgősségi anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bugár-Mészáros Károllyal 
2015. július 13. napján aláírt, főépítészi tevékenység ellátására irányuló szerződést azonnali 
hatállyal felmondja, 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 303/2015 

Tárgy:Főépítészi jogviszony létrejöttével, 
fennállásával kapcsolatos hatásköri 
kérdések  
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

303/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Főépítészi jogviszony létrejöttével, fennállásával kapcsolatos hatásköri kérdések  

(219. sz. S10-es sürgősségi anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a főépítészi pozíció betöltésére 
pályázatot kíván kiírni, ezért felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázat részletes feltételeiről szóló 
előterjesztést a 2015. szeptember havi rendes testületi ülésre készítse elő. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: a Képviselő-testület 2015. szeptember 01. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 304/2015 

Tárgy:Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
304/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(198. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót jelen határozat 2-13./ 
pontjainak figyelembevételével – a 198/2015. számú előterjesztés, illetve annak 1. számú 
melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2015. októberi 
ülésére készítsen előterjesztést Fót Város Önkormányzatát érintő peres ügyekről, melynek 
keretében adjon tájékoztatást: 
- a Z/47/2011. (I.26.) KT. határozat, valamint a Z/321/2013. (VI.19.) KT. határozat 
végrehajtásáról, sor került-e a Márko 2000 Kft-vel szemben elmaradt bérleti díj jogcímén 
megillető pénzkövetelés (tőke + kamat) érvényesítésére, valamint a bérleti jogviszony 
felmondásából keletkezett egyéb követelések érvényesítésére, megindultak-e a szükséges 
eljárások a Szezeta Bt. (Fenyő büfé), aMediterrán Food Kft., az Arden-Reál Kft. (Garay János 
Általános Iskola akadálymentesítése) ügyében,  
- a 443-444/2012. (IX.24.) KT határozatok végrehajtásáról (Biker Trade Kft. bérleti 
díjtartozás ügyében), továbbá 
- a 109/2014. (II.19.) KT határozat végrehajtásáról (ValadeInvestment Kft.). 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 2015. októberi testületi ülés 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, megerősítve a 211/2012. (IV.25.) 
számú határozatát, felkéri a Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a Fót Város 
Önkormányzat, valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonát képező 2593, 
2595/1, valamint a 2597 hrsz-ú belterületi ingatlanokkal (továbbiakban együttesen: Alagi 29 
ha) kapcsolatban folytasson le vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az hogyan került 5o %-ban 
magántulajdonba , illetve 5o %-a  önkormányzati tulajdonba. A vizsgálat 
megállapításairólkészüljön tájékoztató előterjesztés a Képviselő-testület 2015. decemberi 
ülésére. 
Felelős: JEB elnök  
Határidő: 2015. november 17. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 385/2012. (IX.19.) számú 
határozatát, mely szerint szándékában áll a 2171.hrsz. alatti ingatlant megvásárolni.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlása tárgyában 
készítsen előterjesztést a Képviselő-testület decemberi ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 



Határidő: 2015. decemberi testületi ülés 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Hidasi 
Gyula (Fót, Zöldmező u. 4.) lakáshasználati jogviszonyának rendezése és részletfizetési 
kérelme ügyében az eddig megtett intézkedésekről – figyelemmel a Z/182-183/2013. (III.20.) 
KT. határozatokban foglaltakra - nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület 2015. 
novemberi ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. évi novemberi testületi ülés 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 225/2013. (IV.17.) 
számú határozatát megerősíti, a Fót Város közigazgatási területén belül található belterületi 
szilárd burkolattal nem rendelkező utcákra vonatkozóan folyamatosan gondoskodni kíván 
arról, hogy Fót Városa rendelkezzen érvényes útépítési engedélyezési tervekkel, hogy ezáltal 
felkészült legyen útépítési pályázati lehetőség meghirdetése esetén az útépítések 
megvalósítására. 
Felkéri a polgármestert, hogy a novemberi testületi ülésre nyújtson be előterjesztést útépítési 
engedélyezési tervvel még nem rendelkező utcák útburkolatának és csapadékvíz 
elvezetésének útépítési-engedélyeztetési tervei elkészíttetésének és engedélyezésének 
ütemezésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. évi novemberi testületi ülés 
 
7./Fót város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármestert, hogy a Vasút 
utcára vonatkozóan az út-tulajdon rendezésére (1996/4, 1996/7 hrsz.) dolgozzon ki határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. évi novemberi testületi ülés 
 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Varga 
Ilona jogcímnélküli lakáshasználó ügyében – figyelemmel a Z322/2013. (VI.19.) határozatra 
– készítsen előterjesztést a 2015. évi szeptemberi testületi ülésre. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. évi szeptemberi testületi ülés 
 
9./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon egyes elemeiről szóló 354/2013. (VII.03.) 
határozatban foglaltak felülvizsgálata tárgyában készítsen előterjesztés a Képviselő-testület 
októberi ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. évi októberi  testületi ülés 
 
10./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót Attila 
utcai csapadékvíz problémák megoldása tárgyában – figyelemmel a 425/2013.(IX.18.) KT. 
határozatban foglaltakra - nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület 2015. novemberi 
ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. évi novemberi testületi ülés 
 
11./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fóti 
közkutak megtartása, mérősítése tárgyában – figyelemmel a 241/2014.(IV.16.) KT. 



határozatban foglaltakra - nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület 2015. novemberi 
ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. évi novemberi testületi ülés 
 
12./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 439/2014. (X.8.) számú határozatát 
megerősíti, felhatalmazza a polgármestert, hogy a Géza fejedelem utca útépítési beruházására 
történő felajánlás elfogadásához szükséges jognyilatkozatokat kérje be és a jogi képviselő 
által elkészített közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodást írja alá. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. szeptember 30. 
 
13./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 278-
279/2014. (VI.21.) számú határozatokban (Fót, 0203/1 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonban 
lévő erdő megosztásáról) foglalt feladatok végrehajtásáról nyújtson be előterjesztést a 
Képviselő-testület októberi ülésére – és addig ne kössön megállapodást a 278/2014.(V.21.) 
KT-határozat 4./ pontja szerinti ingatlantulajdonosokkal. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 29. 
 
14./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 241/2015. (V.27.) 
számú határozatának 3.pontját, valamint a 257/2015. (V.27.) számú határozatát az alábbiak 
szerint kiegészíti: 
“Rendezvényért felelős szervezet: Polgármesteri Hivatal, valamint támogatási szerződés 
keretében Lendvai Balázs” 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
15./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy 
az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítményekkel 
kapcsolatban a 2015. novemberi testületi ülésig vizsgálják meg az érintett ingatlanok jogi 
helyzetét és az önkormányzat fokozottabb védelmének lehetőségét, továbbá azt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonosi jogok ne 
csorbuljanak. A vizsgálat megállapításairól készüljön tájékoztató előterjesztés a Képviselő-
testület 2015. novemberi ülésére 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző   
Határidő: 2015. október 27. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 305/2015 

Tárgy:Döntés álláshelyek engedélyezéséről 
az óvodákban 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

305/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés álláshelyek engedélyezéséről az óvodákban 

(201. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
részére 2 fő óvodapedagógus, 1 fő technikai dolgozó és 1 fő pedagógiai asszisztens 
álláshelyet biztosít 2015. szeptember 1-től.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde részére 1 fő pedagógiai asszisztens álláshelyet biztosít 2015. szeptember 1-től. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Apponyi Franciska Óvoda, valamint Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde státuszemeléséhez szükséges fedezetet a működési céltartalék 
sor terhére biztosítja, felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés III. számú 
módosítását ennek figyelembevételével terjessze elő. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. évi költségvetés III. számú módosításakor 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Apponyi Franciska Óvoda, 
valamint Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a Szervezeti és 
Működési Szabályzat státuszemeléssel kapcsolatos módosítását készítse el és nyújtsa be az 
illetékes döntéshozó szerv elé. 
Felelős: Apponyi Franciska Óvoda, Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője 
Határidő: 2015. szeptember 1. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 306/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Károlyi út, Munkácsy 
u., Széchenyi u szennyvízcsatorna vízjogi 

engedélyezési kiviteli terv készítéséről 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
306/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Károlyi út, Munkácsy u., Széchenyi u szennyvízcsatorna vízjogi engedélyezési 
kiviteli terv készítéséről 

(204. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elkészítteti a Fót, Károlyi 

út, Munkácsy u., Széchenyi u szennyvízcsatorna vízjogi engedélyezési tervét. 
 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezői munkái 

fedezetéhez szükséges bruttó 990.600.- Ft összeget Fót Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetés Csapadékvíz elvezetés sorának terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, 
hogy a fedezet biztosítása érdekében a 2015. évi költségvetés III. számú módosításába 
építse be. 

 
3./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 

pontban meghatározott feladatokra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./azonnal; 3./2015.augusztus 15. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 307/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló  
7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. 
sz. módosításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

307/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
(202. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Döntés a Fót, Vörösmarty 
utca 11. sz. alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése tárgyában” született 
253/2015. (V.27.) KT határozat 6. pontját – akként módosítja, hogy a beruházás pénzügyi 
fedezetét Fót Város Önkormányzat 2015 évi költségvetésében 2.600 e Ft-tal a Németh 
Kálmán Általános Iskola vizesblokk felújítás Fejlesztési Céltartalék sor terhére biztosítja”. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 308/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló  
7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. 
sz. módosításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

308/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
(202. sz. anyag) 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet III. sz. módosításakor a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ terembérleti díjból és színházjegy-
bevételből származó többlet-bevételét az intézmény finanszírozása kiadási előirányzatának 
csökkentésére fordítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 309/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló  
7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. 
sz. módosításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

309/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
(202. sz. anyag) 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet III. sz. módosításakor a 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetését - 2x50 eFt összegű rendkívüli munkáltatói 
segély folyósítása céljával - 100 eFt-tal megemeli a Működési céltartalék sora terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 310/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló  
7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. 
sz. módosításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

310/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
(202. sz. anyag) 

 
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ által rendezett Fóti Szürettel 
kapcsolatban befolyó szponzori támogatásokból származó, a tavalyi szponzori támogatás 
mértékét meghaladó többlet-bevétel max. 50%-t az intézmény dologi kiadásaira fordíthatja. A 
tényleges bevételek és elszámolási adatok ismeretében az előirányzat-módosításokat be kell 
építeni a 2015. évi költségvetési rendelet IV. sz. módosításába. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 29. (intézmény elszámolására szeptember 24.) 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 311/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről szóló  
7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. 
sz. módosításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

311/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  

7/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
(202. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális ágazatban dolgozók 
részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. 
(VI.30.) Korm. rendelet önkormányzati költségvetési előirányzatok érintő változásait az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. sz. módosításakor vezeti át a rendeleten. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. szeptember 29. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 312/2015 

Tárgy:Döntés a „A Fót, Vörösmarty utca 
11.sz alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz 
hálózat kiépítése tárgyában (átalányáras 
kivitelezési szerződés)” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményére 
vonatkozóan 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
312/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „A Fót, Vörösmarty utca 11.sz alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat 
kiépítése tárgyában (átalányáras kivitelezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményére vonatkozóan 
(104/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty utca 
11.sz alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése tárgyában (átalányáras 
kivitelezési szerződés)” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot az alábbi 
gazdasági szereplő tett: 

-  BMI Installátion Hungary Kft. (2120 Dunakeszi, Bródy Sándor utca 20.) 
 

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty utca 
11. sz alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése tárgyában (átalányáras 
kivitelezési szerződés)” kiírt közbeszerzési eljárásban Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján a következő gazdasági szereplő érvénytelen ajánlatot tett: 

- H-L Mérnök Kft. (1048 Budapest, Homoktövis utca 119-121. fszt.7.) 
 

3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty utca 
11.sz alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése tárgyában(átalányáras 
kivitelezési szerződés)” tárgyú közbeszerzési eljárást, a közbeszerezésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kivitelezési 
szerződés aláírására a BMI Installátion Hungary Kft.-vel (2120 Dunakeszi, Bródy Sándor utca 
20.) 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty utca 
11. sz alatti vízóra akna létesítése és tüzivíz hálózat kiépítése fedezetét a 2 600 000 Ft-ig a 
Németh Kálmán Általános Iskola vizesblokk felújítás fejlesztési céltartalék sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./- 2./- 3./pont: azonnal, 4/pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 5./pont: 
azonnal 
 
 
 



 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 313/2015 

Tárgy:Döntés „A Történelmi Városközpont 
Sétány és parkoló kivitelezése” tárgyában a 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
313/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés „A Történelmi Városközpont Sétány és parkoló kivitelezése” tárgyában a 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

(109/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Történelmi 
Városközpont fejlesztési koncepcióját érintő korábbi testületi határozatok összegyűjtésére, és 
azoknak a főépítészi koncepcióval történő egybevetésére Munkacsoportot hoz létre. A 
Munkacsoport vezetésére Németh József alpolgármestert kéri fel, a Munkacsoport további 
tagjainak pedig Bartos Sándor polgármestert, Lévai Sándorné PFB-elnököt, Bíró Zoltán és 
Gellai István képviselőket, továbbá a települési főépítészt, valamint Czégány Sándort, a 
Vándorépítész Kft. (1034 Bp. Kecske u. 25.) tervezőjét kéri fel. A Munkacsoport feladata az, 
hogy fogalmazza meg javaslatait a konkrét tervezői feladatok tartalmára vonatkozóan, majd 
azokat terjessze a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2015. szeptemberi rendes ülése elé. 
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2015. szeptember hónapban határozza meg a Történelmi 
Városközpont fejlesztésének szakaszait, az egyes szakaszok műszaki tartalmát, és annak 
alapján dolgozza át a 109/A. sz. előterjesztést a Képviselő-testület 2015. októberi rendes 
ülésére. 
 
2./ Arra az esetre, ha tervezői közreműködéséért Czégány Sándor megbízási díjra tartana 
igényt, a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy kössön vele tervezői 
szerződést. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a 3.2.2. Fejlesztési céltartalékok „Történelmi 
Városközpont Sétány kivitelezése” soráról biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés III. sz. módosításában gondoskodjon a szükséges 
fedezet átcsoportosításáról. 
 
Felelős: 1./ pont PFB-elnök, 2-3./ pont esetében Polgármester 
Határidő: 1./ 2015. szeptember 22., 2-3./ pont esetében azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 314/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót Város Önkormányzat 
2012-2013-2014 évekre vonatkozó 
átvilágítás” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményére vonatkozóan 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
314/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót Város Önkormányzat 2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozóan 

(214. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzat 
2012-2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban 
érvényes ajánlat nem érkezett, így az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 315/2015 

Tárgy:Megbízási szerződés Horváth Lajos 
Fót története 1711-től 1867-ig c. kötet 
(monográfia II.) kéziratának megírására 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
315/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Megbízási szerződés Horváth Lajos Fót története 1711-től 1867-ig c. kötet (monográfia II.) 
kéziratának megírására 

(170. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítva 64/2015.(II.25.) 
számú KT határozatát, megbízza Horváth Lajos történészt Fót története 1711-től 1867-ig 
című monográfia megírására, amely a Fót története 1867-ig c. monográfia második kötetének 
kéziratát képezi. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
170/2015. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal kösse meg a 
megbízási szerződést Horváth Lajos történésszel Fót története 1711-től 1867-ig című 
monográfia megírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Horváth Lajos történész Fót 
története 1711-től 1867-ig című monográfia megírására bruttó 300.000,-Ft összegű megbízási 
díj és járulékainak fedezetét a monográfia sor terhére biztosítja, bruttó 600.000,-Ft összegű 
megbízási díj és annak járulékai fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
4./ A kiegészítő munkálatokra a Képviselő-testület további bruttó 370 eFt-os keretösszeget 
biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetése terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntést követő 15 napon belül; 3./ pont: 2015. évre 
vonatkozóan: azonnal, 2016. évre vonatkozóan a 2016. évi költségvetés előkészítésekor 
(2015. október 27.); 4./ 2015. október 27. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 316/2015 

Tárgy:A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
(HEP) felülvizsgálata 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
316/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata 
(186. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvégezve törvényi kötelezettsége alapján a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente esedékes felülvizsgálatát, a 186. számú 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a „Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálata” c. dokumentumot a benne foglalt változtatásokkal együtt. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 

az Intézkedési Tervben foglalt feladatok végrehajtásáról és nyújtson tájékoztatást annak 
megvalósulásáról, a két év múlva esedékes felülvizsgálat keretében a 2017. évi júliusi 
testületi ülésen. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. júliusi testületi ülés  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 317/2015 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok ellátására 
szükséges pályázat kiírás tárgyában  
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
317/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására szükséges pályázat 
kiírás tárgyában (127/B. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására 2015. szeptember 1-jétől a 2015. évi beszámoló elfogadásáig terjedő 
időszakban Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tagsággal rendelkező külső könyvvizsgáló 
táraságot kíván felkérni. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Könyvvizsgálói feladatok 
ellátására a 2015. szeptember 1-jétől a 2015. évi beszámoló elfogadásáig terjedő időszakban” 
vonatkozó ajánlati felhívást a 127/B sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Könyvvizsgálói feladatok 
ellátására a 2015. szeptember 1-jétől a 2015. évi beszámoló elfogadásáig terjedő időszakban” 
vonatkozó ajánlati felhívást a 127/B sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt 
könyvvizsgáló társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület 
hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontjaként az összességében legelőnyösebb 
ajánlat súlyozását határozva meg, amelynek szempontjai és súlyszámai: 
� ajánlati ár: 20% 
� szakmai referencia és önéletrajz: 80% 
 
5./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan lefolytatott eljárás eredményessége esetén a 
könyvvizsgálói szerződést a 127/B. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező az 
Ajánlattételi felhívás 1. számú melléklelete szerinti tartalommal írja alá az eljárás nyertesével. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói díjfedezetét 
a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében 
„könyvvizsgálói díj” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ -2./azonnal; 3./ a döntést követő 5 napon belül; 4./ 2015. augusztusi rendkívüli 
ülés; 5./ nyertes ajánlattevő értesítésétől számított 5 napon belül; 6./azonnal  
 
 



 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 318/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 3. sz. 
alatti Vörösmarty Művelődési Ház pince 
víz elleni szigetelése” - tárgyában 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

318/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 3. sz. alatti Vörösmarty Művelődési Ház pince víz elleni 

szigetelése” - tárgyában 
(212. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót, Vörösmarty tér 3. szám 
alatti Vörösmarty Művelődési Ház É-i pincéjében talajvíz elleni szigetelést végeztet. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi eljárást folytat le a 212/2015.sz.előterjesztés 3. sz 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi felhívást küld a 212/2015. sz. 4. sz. mellékletben szereplő 
gazdasági társaságok részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. A nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Polgármester dönt. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi eljárás eredményessége esetén a kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattevővel 
írja alá a 212/2015.sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Vörösmarty tér 3. szám 
alatti Vörösmarty Művelődési Ház É-i pincéje talajvíz elleni szigetelés pénzügyi fedezetét 
bruttó 2,0MFt-ig a költségvetés felújítási kiadások Vörösmarty Művelődési Ház (pince 
szigetelés) sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./ azonnal, 2.-3./a döntést követő 15 munkanapon belül, 4./ döntést követő 15 
munkanapon belül, 5./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 319/2015 

Tárgy:Döntés a „Fót, Hargita utca 36. sz. 
alatti 2 db új tárgyaló iroda kialakítás a 

tetőtérben és egyéb munkák” - tárgyában 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
319/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Hargita utca 36. sz. alatti 2 db új tárgyaló iroda kialakítás a tetőtérben és egyéb 
munkák” - tárgyában 

(183/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális Egészségügyi Intézmény épületében a 183/A előterjesztés 1-3 pontjában felsorolt 
kivitelezési munkákat elvégzi. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi eljárást folytat le a 183/A számú előterjesztés 2. sz 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi felhívást küld a 183/A számú előterjesztés 3. sz. 
mellékletben szereplő gazdasági társaságok részére.  Az ajánlatok értékelésének szempontja: a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a 
Polgármester dönt. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi eljárás eredményessége esetén a kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattevővel 
írja alá a 183/A. számú előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Egyesített 
Szociális Egészségügyi Intézmény épületében elvégzendő kivitelezési munkák tetőterében 
24,4 m2-es még be nem épített tetőtérben 2 db ügyfél fogadásra alkalmas tárgyaló iroda 
kivitelezés pénzügyi fedezete bruttó: 3 200 000,-Ft a 2015 évi költségvetés ESZEI ÖNO új 
iroda kialakítása beruházási sorról biztosított.  
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./ azonnal, 2./-3./ a döntést követő 15 munkanapon belül, 4./ döntést követő 15 
munkanapon belül, 5./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 320/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a település 
több pontján a hálózat bővítése 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

320/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői és lakossági 

igények alapján a település több pontján a hálózat bővítése 
(135/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 235/2015.(V.27.) KT 
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„3./ A Hóvirág utcában a Sugár és az Ibolya utcák közötti 250 méteres szakaszon két 
közvilágító lámpát szereltet fel, az e célra elkülönített keretből. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. június 30.”  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2.1. és 2.2. pontokban 
megjelölt helyen és módon kívánja bővíteni a közvilágítási hálózatát:  

2.1.belterület: Fót, Honfoglalás sétány (5 db közvilágítási oszlop lámpatesttel, kb.: 200 
fm vezeték) 

2.2.külterület:  Fót, Hóvirág u. (Kurjancs) hálózat kiépítés (3 db lámpa, 9 db oszlop, 
300 fm vezeték) 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 2. pontban 
megjelölt helyeken az engedélyes és kiviteli tervek elkészíttetéséhez válassza ki a tervezőt 
úgy, hogy kérjen be a fentiekben vázolt feladat elvégzésére jogosult tervezőktől 3 ajánlatot, és 
abból válassza ki alegalacsonyabb ellenértéket megadó ajánlattevőt, akivel a tervezési 
szerződést kösse meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2./ pontban 
meghatározott tervezési munkálatok fedezetét, nettó 300.000 Ft, bruttó 381.000 Ft összeget 
Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése Belterületi közvilágítási hálózat bővítése 
során rendelkezésre álló bruttó 4.000.000 Ft terhére biztosítja.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
engedélyezett kiviteli tervek leszállítását követően a Képviselő-testület elé terjesszen 
előterjesztést a kivitelező kiválasztására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: azonnal; 3./ pont: a döntést követő 60 napon belül, 4./ 
pont: azonnal; 5./ pont: a tervek leszállítását követő rendes Képviselő-testületi ülés  
 
 



 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 321/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a település 
több pontján a hálózat bővítése 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
321/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői és lakossági 
igények alapján a település több pontján a hálózat bővítése 

(135/B. sz. anyag) 
 
 1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1.1-1.6. pontokban 
megjelölt belterületi helyeken és módon kívánja fejleszteni a meglévő közvilágítási hálózatát:  

1.1. Budai N. A. u.  2 db lámpatest, 35 fm vezeték 
1.2. Határ u.   1 db lámpatest  
1.3. Liget u.   5 db lámpatest 
1.4. Sopronok u.  2 db lámpatest 
1.5. Árvácska u.  5 db lámpatest 
1.6. Meggyes u.  1 db lámpatest 
 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
megjelölt helyeken a kivitelezéshez válassza ki a kivitelezőt úgy, hogy kérjen be  fentiekben 
vázolt feladat elvégzésére jogosult cégektől 3 ajánlatot, és abból válassza ki alegalacsonyabb 
ellenértéket megadó ajánlattevőt, akivel a kivitelezési szerződést kösse meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott kivitelezési munkálatok fedezetét, nettó 887.500 Ft, azaz bruttó 1.127.125 Ft 
összeget Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése Belterületi közvilágítási hálózat 
bővítése során rendelkezésre álló bruttó 4.000.000 Ft terhére biztosítja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 60 napon belül; 3./ pont: azonnal 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 322/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a település 
több pontján a hálózat bővítése 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
322/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői és lakossági 
igények alapján a település több pontján a hálózat bővítése 

(135/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Fót külterületén lévő 
Hóvirág u. (Kurjancs) alább bemutatott hálózat kiépítését 2016. évre ütemezi.  

• 3 db lámpa    
• 9 db oszlop    
• 300 fm vezeték. 

    
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./pontban 
meghatározott munkák kivitelezésének fedezetéül Fót Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe 840.000. Ft. + ÁFA, azaz br. 1.066.800 Ft. – ot építsen be. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés 
elkészítése 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 323/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői 
és lakossági igények alapján a település 
több pontján a hálózat bővítése 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
323/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat kiépítése, képviselői és lakossági 
igények alapján a település több pontján a hálózat bővítése 

(135/B. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a továbbiakban a pályázati 
kiírásokba általános érvénnyel be kell építeni az alábbi rendelkezést is: 

1./ Tárgyi munkára ajánlatot beadó a munkálatok során alvállalkozóként nem vehet részt 
a munkában. 

2./ Tárgyi munka során amennyiben az Ajánlattevő 50%-os arányt meghaladó mértékben 
alvállalkozó/ka/t kíván foglalkoztatni, úgy ajánlatában előre meg kell neveznie a 
foglalkoztatni kívánt alvállalkozó/ka/t. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 324/2015 

Tárgy:Döntés a „2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvodaparkoló 
burkolás kivitelezése”- tárgyában 

 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

324/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „2151 Fót, Apponyi Franciska Ibolyás utcai óvodaparkoló burkolás kivitelezése”- 

tárgyában (165/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda mészkő zúzalékos parkolójának ajánlattételi eljárását 
eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda parkolójának burkolatára és összegyűlő csapadékvíz 
elvezetésre új műszaki tartalmat dolgoz ki. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az új műszaki 
tartalomra vonatkozóan a szeptemberi rendes testületi ülésre nyújtson be előterjesztést, mely 
tartalmazza a kiírásra javasolt új ajánlattételi felhívást.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 2151 
Fót, Apponyi Franciska Ibolyás utcai óvoda parkoló burkolat javítás fedezetét bruttó 3,3 M 
Ft-ig a 2015 évi költségvetés „Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, 
csapadékvíz, stb.)” sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal; 2./pont:2015.08.31.3./pont: 2015. szeptemberi rendes ülés; 
4./pont: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 325/2015 

Tárgy:Döntés Fót, az 5503 hrsz.-ú 
önkormányzati telek 2 oldali 
lekerítéséről 
 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

325/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót, az 5503 hrsz.-ú önkormányzati telek 2 oldali lekerítéséről 

(185/A. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 5503 hrsz-ú ingatlan  

2 oldali lekerítése előregyártott lábazattal valósul meg az alábbi árazatlan költségvetés 
kiírás és a 185/A/2015.sz. 3.sz. melléklete szerinti kitűzési vázrajz alapján. 

  Megnevezés 
Menny. 

e. Menny. 
 Anyag 

egységár  

 
Munkadí

j 
egységára  

 Anyag-
költség 
Ft (A)  

 
Munkadí
j Ft (D)   

1 

kerítés alap készítése 
oszlopoknak, földásás 0.4*0.4 
m*0.70   m3 4,5          -   Ft  

            -
Ft  

2 
betonalapok kiöntése C16 
betonból m3 4,5          -   Ft  

            -
Ft  

3 

beton lábazat előre gyártott 
elemekből (lábazati panel 
2,5*0,2*0,06, oszlopelem H) 
vállalkozó szerzi be db 84          -   Ft  

            -
Ft  

4 

kiskapu felszerelése méret 120 
cm*177 cm(szabad átjárhatóság 
min 100 cm), Betafence 
rendszerből, vállalkozó szerzi be db 1          -   Ft  

            -
Ft  

5 

Betafence kerítéselemek 
250*177 cm beépítése 
oszlopokkal, 84 m (az elemeket 
Megrendelő biztosítja) fm 84          -   Ft  

            -
Ft  

6 
föld elterítése (kitermelt és 
helyszínen meglévő föld m3 10,5          -   Ft  

            -
Ft  

7 tereprendezés, füvesítés m2 250        -   Ft      -   Ft 

        

  Anyag+díj összesen            -   Ft  
        -  
Ft  

  összesen nettó         
                         - 
Ft  

  Áfa (27%)                             - Ft  
  Összesen bruttó                             - Ft  

2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a Polgármestert, hogy 
kérjen be legalább három árajánlatot, és a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb 
összegű ajánlatot tevőt válassza ki nyertesnek, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. azonnal, 2. a döntést követően 20 napon belül 



 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 326/2015 

Tárgy:Döntés az Eco System Kft. –
Vörösmarty Művelődési ház 
kivitelezésére kötött szerződésben 
rögzített garanciális visszatartás 
bankgaranciával történő kiváltása 
tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
326/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés az Eco System Kft. –Vörösmarty Művelődési ház kivitelezésére kötött szerződésben 
rögzített garanciális visszatartás bankgaranciával történő kiváltása tárgyában 

(213. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy abban az esetben járul hozzá 
az Eco System Kft-vel Vörösmarty Művelődési ház kivitelezésére kötött szerződés 43. 
pontjában rögzített jótállási biztosíték garanciavállaló kötelezvénnyel történő kiváltásához a 
213. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező garanciavállaló kötelezvény szerint, 
amennyiben a garanciavállaló kötelezvény 4. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint 
módosítható: 
„Jelen garanciavállaló kötelezvény alapján a Biztosító vállalja, hogy amennyiben a 
Kedvezményezettnek – a Biztosított Szerződésben foglalt jótállási kötelezettsége nem vagy 
nem szerződésszerű teljesítése következtében  - jelen kötelezvény hatálya alatt esedékessé vált 
olyan, jótállásból eredő szerződés-teljesítésére irányuló követelése keletkezik, amelynek nem 
teljesítése esetén a teljesítési biztosíték felhasználható, akkor a Biztosító a Biztosított helyett a 
Kedvezményezett 5. pontban foglaltak szerint benyújtott írásbeli igénybejelentése alapján – a 
3. pontban megjelölt összeg erejéig – garantőrkéntfizetést teljesít a Kedvezményezett 
számára.” 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
rögzített, a 213. sz. előterjesztés 3 sz. mellékletét képező garanciavállaló kötelezvényhez 
szükséges hozzájáruló nyilatkozatot írja alá.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./azonnal 2./ pont: a döntést követő 15 munkanapon belül 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 327/2015 

Tárgy:Döntés úthozzájárulás 
megállapításáról 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
327/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés úthozzájárulás megállapításáról 

(205. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
205/2015. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalmú határozattal kötelezze a Deák 
utca, Baross utca és a Géza fejedelem utca beruházással a Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 16/2014. (V. 
22.) önkormányzati rendelete szerint érintett ingatlantulajdonosokat, ingatlanonként 100.000 
Ft úthozzájárulás megfizetésére. 
 
2./ Az útépítési hozzájárulásról szóló határozat kísérőlevelében a címzetteknek a Polgármester 
elszámolást is mellékeljen.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az UT/203/14/2015 számú forgalomba helyezés engedélyezéséről rendelkező 
határozat jogerőre emelkedését követő 45 napon belül 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 328/2015 

Tárgy:Pályázati eljárás Fót Város 
honlapjára 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
328/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Pályázati eljárás Fót Város honlapjára 
(216. sz. – S/1. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 216/2015.sz. előterjesztést 
átdolgozásra, továbbá az értékelés szempontrendszerének kimunkálására visszaadja. Az 
átdolgozott előterjesztést a Képviselő-testület szeptemberi rendes ülése elé kell terjeszteni. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:2015. szeptember 01. 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 329/2015 

Tárgy:Döntés a Fót, 3551 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Németh Kálmán 
Általános Iskola átalakításához, 
felújításához szükséges költségvetés 
készítési feladatok ellátásáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
329/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, 3551 hrsz.-ú ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, 
felújításához szükséges költségvetés készítési feladatok ellátásáról 

(105/B. sz. – S/2. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 3551 hrsz-ú ingatlanon 
álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, felújításához szükséges felmérés és 
költségvetés elkészítésére ajánlattételi felhívást küld ki a 105/B/2015. sz. előterjesztés 5. 
mellékletében megnevezett hat tervező irodának. Az ajánlattételi felhívás 105/B/2015. sz. 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalmát a Képviselő-testület 8.4/ ponttal egészíti ki, az 
alábbiak szerint: 
8.4./ Ajánlatkérő közös bejárást tart az ajánlattevők részére: 2015. augusztus 5-én 9 órakor a 
Németh Kálmán Általános Iskola (Fót, Március 15. út 40.) épületében. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont 
meghatározott ajánlati felhívásra beérkezett árajánlatok alapján készíttessen előterjesztést 
döntéshozatal céljából a következő rendes Képviselő-testületi ülésre. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ pontban meghatározott 
feladatok végrehajtásához szükséges fedezetként nettó 1.000 eFt, bruttó 1.270 eFt összeget 
biztosít Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése Németh Kálmán Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése, tervezése során rendelkezésre álló bruttó 21.899 eFt terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: döntést követő 20 munkanapon belül, 2./pont: az ajánlatok beérkezését 
követő rendes testületi ülés, 3./pont: azonnal 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 330/2015 

Tárgy:Barackos területfejlesztés miatt 
döntés Németh Csaba Fót, 5553/12 hrsz.-
ú ingatlanának megvételéről 
 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
330/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

Barackos területfejlesztés miatt döntés Németh Csaba Fót, 5553/12 hrsz.-ú ingatlanának 
megvételéről (98/B. sz. – S/3. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Barackos 
közművesítés terveit készítő RODEN Mérnöki Iroda Kft által javasolt telekalakítást elfogadja 
a 98/B/2015 sz. előterjesztés 6 sz. melléklete szerint.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
közművesítés terveinek javítása érdekében a RODEN Mérnöki Iroda Kft-t hivatalosan 
tájékoztassa a döntésről. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
amennyiben szükséges, úgy intézkedjen a HÉSZ módosításáról az 1. pontban meghatározott 
területrendezéssel kapcsolatban.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a RODEN 
Mérnöki Iroda Kft-vel a tervek módosítása érdekében a szerződést írja alá.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont esetén: azonnal, 2./ pont esetén: a döntést követő 15 munkanapon belül, 3./ 
pont esetén: 2015.12.31., 4./ pont esetén: 2015.08.31., 5./ pont esetén: azonnal 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 331/2015 

Tárgy:Döntés a civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek kulturális 
és sport-tevékenységét támogató 
pályázatokról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

331/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés a civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális és sport-tevékenységét 

támogató pályázatokról 
(207. sz. S4-essürgősségi indítvány) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a civil szervezetek, 
egyházak, magánszemélyek kulturális tevékenységét támogató pályázati felhívásra érvényes 
pályázatot nyújtott be: 

− Fóti Római Katolikus Egyházközség 
− Fóti Központi Református Egyházközség 
− Református Missziói Egyházközség 
− Fóti Evangélikus Egyházközség 
− Horváth Tamás 
− Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület 
− Fótsomlyói Védegylet 
− Szabóné Horváth Edit 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintett pályázókat értesítse. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a civil szervezetek, 
egyházak, magánszemélyek kulturális tevékenységét támogató pályázati felhívásra 
érvénytelen pályázatot nyújtott be: 

− Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde /„Aprófalva” Alapítvány 
− Fóti Dal Alapítvány 
− Fóti Népművészeti Szakképzésért Egyesület 
− Winczheim Tibor 
− „Aprófalva” Alapítvány 
− Kárpát-medencei Művészek Alkotóközössége 
− Lisai Elek János Alapítványa 
− Schmatz Béla Zsolt 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintett pályázókat értesítse. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek, 
egyházak, magánszemélyek kulturális tevékenységét támogató pályázati alapot az érvényes 
pályázók köréből az alábbiak szerint osztja meg: 

− Fóti Római Katolikus Egyházközség   350.000,-Ft 
− Fóti Központi Református Egyházközség  350.000,-Ft 



− Református Missziói Egyházközség   300.000,-Ft 
− Fóti Evangélikus Egyházközség   175.000,-Ft 
− Horváth Tamás     210.000,-Ft 
− Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület  222.480,-Ft 
− Fótsomlyói Védegylet    250.000,-Ft 
− Szabóné Horváth Edit    125.000,-Ft 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: pályázók értesítésére: döntést követő 15 napon belül 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3./ pontban foglalt támogatások 
tárgyában kötendő támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntés meghozatalát követő 30 nap 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 332/2015 

Tárgy:Döntés a civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek kulturális 
és sport-tevékenységét támogató 
pályázatokról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

332/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés a civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális és sport-tevékenységét 

támogató pályázatokról 
(207. sz. S4-essürgősségi indítvány) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a civil szervezetek, 
egyházak, magánszemélyek sport tevékenységét támogató pályázati felhívásra érvényes 
pályázatot nyújtott be: 

− Jakab Krisztián 
− Mató Gyula 
− Fóti Sakkegyesület 
− Bordás Annamária 
− Vektors Sportegyesület 
− Nagy Adrián Tamás 
− Schök Attila 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintett pályázókat értesítse. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a civil szervezetek, 
egyházak, magánszemélyek sport tevékenységét támogató pályázati felhívásra érvénytelen 
pályázatot nyújtott be: 

− Most” Mozgás, sport, szabadidősport Egyesület 
− Impulzus Szabadidősport és Kulturális Egyesület 
− Ifjúsági Szabadidő és Sport Egyesület 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről az érintett pályázókat értesítse. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a civil szervezetek, 
egyházak, magánszemélyek sport tevékenységét támogató pályázati alapot az érvényes 
pályázók köréből az alábbiak szerint osztja meg: 

− Jakab Krisztián   200.000,-Ft 
− Mató Gyula   200.000,-Ft 
− Fóti Sakkegyesület  250.000,-Ft 
− Bordás Annamária  250.000,-Ft 
− Vektors Sportegyesület 250.000,-Ft 
− Nagy Adrián Tamás  150.000,-Ft 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: pályázók értesítésére: döntést követő 15 napon belül 



 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Schök Attila pályázatát nem 
támogatja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: pályázók értesítésére: döntést követő 15 napon belül 
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3./ pontban foglalt támogatások 
tárgyában kötendő támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntés meghozatalát követő 30 nap 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 333/2015 

Tárgy:Döntés Cselőtei Istvánné (2151 
Fót, Sinka István u. 24. sz. alatti lakos) 

Fót, Sinka István u. 873 hrsz-ú ingatlanát 
terhelő beépítési kötelezettség törléséről 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

333/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés Cselőtei Istvánné (2151 Fót, Sinka István u. 24. sz. alatti lakos) Fót, Sinka István u. 

873 hrsz-ú ingatlanát terhelő beépítési kötelezettség törléséről 
(217. sz. S/6-os sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul a Fót, Sinka István 
u. 873 hrsz-ú, 641 m² területű, „kivett beépítetlen terület” elnevezésű ingatlanra bejegyzett 
beépítési kötelezettség törléséhez, melynek jogosultja a 8542/1978. számú határozat alapján 
Fót Nagyközségi Tanács VB. 2151 Fót. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
hozzájáruló nyilatkozatot készítesse elő, írja alá és küldje meg Dunakeszi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya részére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 334/2015 

Tárgy:Döntés kivitelező kiválasztásáról 
Nagy László utcai járda felújítása 
tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

334/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Döntés kivitelező kiválasztásáról Nagy László utcai járda felújítása tárgyában 

(161/B. sz. S/8-as sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Nagy László 
utcai járda felújításának kivitelezése” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a következő 
gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 

-  TECHNO-QUALITAS Kft. (1194 Budapest, Karton utca 8.),  
-  ATLAS GEO Kft. (1221 Budapest, Magdolna u. 6.),  
-  Út-Finis Kft. (2151 Fót, Alagi u. 28.),  
-  HE-DO Kft. (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.),  
-  Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (2151 Fót, Malom u. 1.) 
 

  2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, Nagy László 
utcai járda felújításának kivitelezése” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás eredményes volt. 

 
  3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a 
TECHNO-QUALITAS Kft. (székhely: 1194 Budapest, Karton u. 8.) tette ( ajánlati ár: nettó 
1.399.999 Ft, azaz bruttó: 1.778.000.-Ft) összeggel. 
 

  4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Nagy László 
utcai járda felújításának kivitelezése” tárgyú ajánlattételi eljárás nyerteseként a TECHNO-
QUALITAS Kft. (székhely: 1194 Budapest, Karton u. 8.) ajánlattevőt hirdeti ki. 

 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, Nagy László 
utcai járda felújításának kivitelezése” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot az Út-Finis Kft. (2151 Fót, 
Alagi u. 28.) ajánlattevő tette - (ajánlati ár: nettó 1.425.273 Ft, azaz bruttó: 1.810.000.- Ft) 
összeggel. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fót, 
Nagy László utcai járda felújításának kivitelezéséhez szükséges kivitelezési szerződést a 
161/A/2015. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a TECHNO-QUALITAS 
Kft-vel írja alá. Amennyiben az értesítést követő 30 napon belül a kivitelezési szerződés a 
nyertes ajánlattevővel nem jön létre, akkor felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezési 
szerződést a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot 
tevővel, az Út-Finis Kft.-vel kösse meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ pont azonnal, 6./ pont: a döntéstől számított 45 napon belül 
 



 
 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 335/2015 

Tárgy:Vitaanyag- A lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadására és elidegenítésére 
vonatkozó helyi szabályokról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezet 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 
 

335/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 
Vitaanyag- A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és 

elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet-tervezet 
(203. sz. S/9-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és 
elidegenítéséről (új Lakásrendelet) szóló rendelet tervezetről szóló tájékoztatást a 
203/2015.(S/9) sz. előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről (új Lakásrendelet) szóló rendeletet szakmai egyeztetést 
követően nyújtsa be a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: 2015. októberi rendes képviselő-testületi ülés, 
előkészítésre 2015. 10. 02. 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 336/2015 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
336/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az FKF Zrt.-vel kötendő vállalkozási szerződés 
módosításairól szóló, 329-32/2015.sz. helyszíni kiosztású tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 337/2015 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
337/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal működését, szabályozottságát és gyakorlatát az alábbi 
szempontok alapján,  

- jogszabályoknak megfelelő és célszerű-e a kötelezettségvállalás és az utalványozás 
jelenlegi szabályozása, ha nem akkor a Jegyző dolgozza ki a jogszabályoknak 
megfelelő és célszerű szabályozást,  

- megfelelően betartják-e az arra kötelezett személyek a fennálló szabályokat, ha nem, 
milyen módon lehetne ezen változtatni,  

- vizsgálja meg a Jegyző azt, hogy van-e Fót Város Önkormányzatának befektetési 
szabályzata, amennyiben nincs, tegyen javaslatot ennek tartalmára. 
 

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzata Hungária Értékpapír Zrt.-vel létrejött jogviszonyát Vizsgáló Ideiglenes 
Bizottságának részjelentése alapján, vizsgálja meg munkajogi, fegyelmi eljárás 
megindításának lehetőségét a Hivatal jelenlegi, az ügyletben érintett dolgozója vagy vezetője 
tekintetében.” 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az 1./ és 2./ 
pontban kért vizsgálatok eredményéről és azok alapján kidolgozott javaslatokról legkésőbb az 
októberi rendes Képviselő-testületi ülésre számoljon be a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2015. szeptember 29. 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 338/2015 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
338/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest-megyei 
Kormányhivatal állásfoglalását kéri arra nézve, hogy a 2013. július 11-i polgármesteri 
utasításban a Polgármester hatáskört vagy feladatkört ruházott-e át az Alpolgármesterre. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 
kormányhivatali állásfoglalás kérést legkésőbb 2015. augusztus 25-ig küldje el, és arról a 
Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Felelős: 1./ pont: Bartos Sándor polgármester, 2./ pont: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2015. augusztus 25. 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 339/2015 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
339/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy működjön együtt az 
Állami Számvevőszékkel annak Fót Város Önkormányzatát és a Hungária Értékpapír Zrt.-vel 
létrejött jogviszonyát vizsgálat során és az együttműködés keretében a Vizsgáló Bizottság 
által átvett, feltárt és rögzített teljes iratdokumentum és hanganyag mennyiséget bocsássa az 
Állami Számvevőszék rendelkezésére.  
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 340/2015 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július15-i rendes, nyílt üléséről 

 
340/2015. (VII.15) KT. HATÁROZAT 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szakértővel kívánja 
megvizsgáltatni azt, hogy van-e lehetőség: 

- a Hungária Értékpapír Zrt.-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes Vizsgáló 
Bizottság részjelentése alapján, szakmai felelősségbiztosítás terhére a vonatkozó 
szabályok szerint kártérítési igényt érvényesíteni az ügyletben részt vevő ügyvédekkel 
és könyvvizsgálóval szemben, 

- polgári peres vagy nem peres bírósági eljárások lefolytatásával kártérítési igényt 
érvényesíteni, 

- munkajogi peres eljárásokat megindítani. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban megjelölt 
lehetőségek megvizsgálására a versenyszabályzata alapján várható megbízási díj összegétől 
függetlenül ajánlattételi eljárást folytat le. Fót Város Képviselő-testület felkéri és 
felhatalmazza Fót Város Önkormányzatát és a Hungária Értékpapír Zrt.-vel létrejött 
jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes Vizsgáló Bizottságot, hogy kérjen be legalább három 
indikatív ajánlatot és azok alapján az ajánlattételi eljárásra vonatkozó előterjesztést a 
Polgármesteri Hivatal segítségével legkésőbb a 2015. szeptemberi rendes testületi ülésre 
terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségvetési forrást az 
ajánlattételi eljáráshoz, az indikatív ajánlatok alapján, a 2./ pont szerint készített előterjesztés 
alapján hozott határozatában állapítja meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./: azonnal, 2./: 2015. szeptember 01., 3./: 2015. október 21. 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 341/2015. 

Tárgy: Döntés az Utilis Szolgáltató Kft. 
(2025 Visegrád, Fő u. 67/A.) Fót 06/1, 
06/2 és 06/3 hrsz.-ú ingatlanokon 
található Fót-I. védnevű egykori 
homokbánya területére tervezett B1b 
alkategóriájú nem veszélyes 
hulladéklerakó, egységes 
környezethasználati engedélyének 
módosítása ügyében 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július 29-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
341/2015. (VII.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés az Utilis Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 67/A.) Fót 06/1, 06/2 és 06/3 hrsz.-ú 
ingatlanokon található Fót-I. védnevű egykori homokbánya területére tervezett B1b 

alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó, egységes környezethasználati engedélyének 
módosítása ügyében 

(220. sz. anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fellebbezést nyújt be a 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának az Utilis 
Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 67/A.) Fót 06/1, 06/2 és 06/3 hrsz-ú ingatlanokon 
található Fót-I. védnevű egykori homokbánya területére tervezett B1b alkategóriájú nem 
veszélyes hulladéklerakó, egységes környezethasználati engedélyének módosításáról szóló 
PE/KTF/2165-10/2015. számú - 2015. július 21.-én beérkezett - határozatával szemben, a 
220/2015. sz előterjesztésben felsorolt észrevételekre hivatkozással.  
 
2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
fellebbezés határidőben történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a fellebbezés benyújtására: 2015. augusztus 5. napja. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 30. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 342/2015. 

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

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július 29-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
342/2015. (VII.29) KT. HATÁROZAT 

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

(221. 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.) 221/2015. 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. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. július 29. 
 

 

 

 

 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 30. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 343/2015. 

Tárgy: Döntés a főépítészi jogviszony 
létrejöttével, fennállásával kapcsolatos 
hatásköri kérdésekről 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. július 29-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
343/2015. (VII.29) KT. HATÁROZAT 

Döntés a főépítészi jogviszony létrejöttével, fennállásával kapcsolatos hatásköri kérdésekről 
(korábban kiosztott 219. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a főépítészi feladatok 
ellátására 2015. július 10-én létrejött és a felek által 2015. július 29-én közös megegyezéssel 
megszüntetendő főépítészi megbízási szerződésre tekintettel a 302/2015. (VII.15.) KT-
határozatát visszavonja. Az elszámolás alapjául szolgál 8 mérnöki nap 320.000 forint 
értékben. 
 
2./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, az 1. pontban 
megjelölt közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetés aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

 

 

 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 30. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 344/2015. 

Tárgy: Döntés „A közbiztonság 
növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatása”- elnevezésű 
pályázat megvalósításának tervezése és 
kivitelezése 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. július 29-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

344/2015. (VII.29) KT. HATÁROZAT 
Döntés „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása”- 

elnevezésű pályázat megvalósításának tervezése és kivitelezése 
(222., S/11. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása”- elnevezésű pályázat megvalósításának 
tervezés feladataira közbeszerzési eljárást megindítja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dr. Sándor Zsolt Ügyvédi Iroda által elkészített  ajánlattételi felhívás szerint az eljárást kiírja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A közbiztonság növelését 
szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása”- elnevezésű pályázat megvalósításának 
tervezés feladataira tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívását a 222/2015 sz. előterjesztés 5. 
sz. melléklete szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Polgármester hozza meg. 
Az ajánlattételi felhívás nyertese a legalacsonyabb ajánlatot adó. 
 
4/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat, valamint azok 
értékelését követően a tervezési szerződést írja alá a Dr. Sándor Zsolt Ügyvédi Iroda által 
jóváhagyott tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1.-5./ pontban 
meghatározott feladat pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében a 
„Térfigyelő kamera rendszer kiépítése” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntést követő 5 munkanapon belül, 3./ pont: az 
ajánlattételi felhívás szerint, 4./pont: döntést követő 3 munkanapon belül, 5./pont:azonnal,  

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 30. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 345/2015. 

Tárgy: Kiemelt városi rendezvények a 
2015. évben 

 K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. július 29-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
345/2015. (VII.29) KT. HATÁROZAT 

Kiemelt városi rendezvények a 2015. évben 
(18/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 61/2015. (II.25.) KT 
határozatának 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

Kiemelt városi 
rendezvény, évforduló 

Ideje Forrás 
módja 

Költségvetési igény 
bruttó 

Rendezésért felelős 
intézmény, szervezet 

Tavaszi hadjárat április 8. 
 

Tám. szerz.  100.000 Ft FKÖH 
Sándor Huszárok Egy. 

Költészet Napja április 10. Tám. szerz. 100.000 Ft 
 

Garay J. Ált. Iskola 
civil szervezete 

Városi Gyermeknap 
Fóti Futi program 
Városi Főzőverseny 
Fóti Tó partján 

május 30. FKKK 
Önk. 

1.600.000 Ft FKKK, Most Egyesület, 
fóti Auchan Áruház, 
Fót Város 
Önkormányzata, 
FKÖH 
 

Közalkalmazottak Napja május 28. Önk. 500.000 Ft FKÖH 
 

Köztisztviselők Napja július 1. Önk. 400.000 Ft 
 

FKÖH 

V. Paradicsomfesztivál augusztus 20. Önk. 2.000.000 Ft 
 

FKÖH 

Fóti Szüret 47.  
Fröccsfesztivál 

szeptember 20. 
szeptember 20. 

FKKK 2.500.000 Ft 
300.000 Ft 

FKKK 
FKÖH 

Regionális vers-és 
prózamondó verseny 

november 14. Tám. 
szerz.  

200.000 Ft Németh Kálmán Ált.Isk. 
civil szervezete 

Fóti Advent 
díszkivilágítás, Betlehem, 
koszorú,  
vasárnaponként egy-egy 
esemény (Apponyi 
szoboravatás, Vörösmarty 
Emléknap, Luca Nap, 
Karácsonyi ünnep) 

december 1-23. Önk. 800.000 Ft FKÖH 
FKKK 
helyi egyházak 
 

Mindenki Karácsonya december 19-20. Önk. 300.000 Ft Népművészeti Iskola 
 

II.Világháború  
befejezésének 70. 
évfordulója 

május 10. Önk 200.000 Ft FKÖH 

Andi József szoboravatás  Önk. 150.000 Ft FKÖH 

Apponyi Franciska 
szoborállítás 

november 29. Önk. 100.000 Ft FKÖH 

Egyéb kulturális tartalék 
keret  

 Önk. 300.000 Ft 
 

FKÖH 

Vörösmarty Emlékév  FKKK 
 

500.000 Ft FKKK 



 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: azonnal. 
 

 

 

 

 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. július 30. 
 
 
 
 
 
 

Összesen:                  10.050.000 Ft 
 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 346/2015. 

Tárgy: A szociális térkép elkészítése 
tárgyában elfogadott 244/2015.(V.27.) 
KT határozat szerinti teljesítési határidő 
módosítása 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

346/2015. (VIII.26) KT. HATÁROZAT 
A szociális térkép elkészítése tárgyában elfogadott 244/2015.(V.27.) KT határozat szerinti 

teljesítési határidő módosítása 
(6/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 244/2015. (V.27.) KT- határozatának 
végrehajtásáról szóló - 6/C/2015. sz. előterjesztés szerinti - tájékoztatást tudomásul veszi és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szociális térkép elkészítéséről szóló vállalkozási 
szerződést 2015. szeptember 15. - 2016. április 15. közötti időszakra szólóan írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladat fedezetét, 
bruttó 4.991.100.-Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 
rendeletében biztosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pont végrehajtása érdekében felkéri 
a polgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés IV. számú módosítását úgy terjessze elő, hogy 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „beruházási kiadások szociális térkép” keret 
soron betervezett 6 millió forintot az „általános tartalék” sorra csoportosítja át. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: döntést követő 5 napon belül, 2./ pont: a 2016. évi költségvetési rendelet 
előkészítése 3./ pont: 2015. október 31. 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. augusztus 26. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 347/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Város 
Önkormányzata könyvvizsgálói 
feladatainak ellátására beérkező 
pályázatok elbírálásáról 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

347/2015. (VIII.26) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására beérkező pályázatok 

elbírálásáról 
(127/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak 2015. szeptember 1-től a 2015. évi beszámoló elfogadásáig 
terjedő időszakban történő ellátására indított ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
megállapítva, hogy az eljárásban 
a) érvénytelen ajánlatot tettek: a Partner ’94. Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., 
továbbá Jakab Orsolya bejegyzett könyvvizsgáló, valamint a V.K.M. Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Szolgáltató Kft; 
b) érvényes ajánlatot tettek: a Monéta-96. Könyvvizsgáló és Könyvvezető Kft, továbbá Szakál 
Pálné okleveles könyvvizsgáló. 
A fenti döntésről az ajánlattevőket írásban értesíteni kell. 
 
 2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot Szakál Pálné okleveles könyvvizsgáló nyújtotta be, ezért őt a 
Képviselő-testület az eljárás nyertesévé nyilvánítja. 
Az eljárás nyertesével Fót Város Polgármestere írja alá a – Képviselő-testület által előre 
meghatározott tartalmú - könyvvizsgálói szerződést. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. augusztus 26. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 348/2015. 

Tárgy: Fót Város települési főépítészi 
feladatainak ellátása 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

348/2015. (VIII.26) KT. HATÁROZAT 
Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása 

(223/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzatának 42.§ (2) 
bekezdését az alábbi g. ponttal egészíti ki: 
„g. ha a megbízási szerződés települési főépítészi tevékenység ellátására irányul.” 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. augusztus 26. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 349/2015. 

Tárgy: Fót Város települési főépítészi 
feladatainak ellátása 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

349/2015. (VIII.26) KT. HATÁROZAT 
Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása 

(223/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a főépítészi tevékenység 
ellátásra pályázatot ír ki a 223/A/2015. számú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, 
azzal a módosítással, hogy „A főépítészi megbízás időtartama: 2015. október 1. napjától 
2016. szeptember 30-ig tartó határozott időtartamra szóló megbízás alapján”. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkező pályázatok 
kezelésével, a pályázók meghallgatásával, illetve a döntés előkészítésével kapcsolatos 
ügyviteli feladatok ellátására munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai közé a hivatal részéről 
a Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály vezetőjét, a Képviselő-testület részéről Németh József 
alpolgármestert, dr. Vargha Nóra, Bíró Zoltán, Takács István képviselőket választja.   
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott pályázati kiírást az alábbi személyeknek küldje meg: 
- Kralj Károly   06/30-506-9902 epkerman@t-online.hu 
- Philip Frigyes  06/30-991-1079 foepitesz@60.hu 
- Városy Péter   06/20-427-2745 pvarosy@gmail.com 
- Dr. Krizsán András Géza 06/30-320-6142 krizsand@gmail.com 
- Csóka Balázs  06/30-437-5291 csokabalazs@gmail.com 
- Massányi Katalin  06/70-330-0592 maskat@t-online.hu 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. augusztus 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 350/2015. 

Tárgy: Döntés kivitelező kiválasztásáról 
a „Fóti Czuczor Gergely utca és Virág 
Benedek utca és köz kiépítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás alapján 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

350/2015. (VIII.26) KT. HATÁROZAT 
Döntés kivitelező kiválasztásáról a „Fóti Czuczor Gergely utca és Virág Benedek utca és köz 

kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 
(72/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Czuczor Gergely 
utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
során a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pont szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
határidejében a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 

1. HE-DO útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3261. 
Pálosvörösmart, Hagyóka út. 1.) 
2. SADE Magyarország Mélyépítő Kft. (1117. Budapest, Budafoki Út 187-189.) 
3. STRABAG Általános Építő Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. – Infopark D-
épület.) 
4. Swietlsky Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út. 10-11.) 
5. ECO SYSTEM Kft (1107 Budapest, Árpa u. 8.) 
6. PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) 

 
  2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Czuczor 
Gergely utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési   
ajánlattételi eljárás eredményes volt. 

 
  3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a 
HE-DO Kft. (székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) tette (ajánlati ár: nettó 
67.890.000 Ft, azaz bruttó: 86.220.300.-Ft) összeggel. 
 

 4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Czuczor Gergely 
utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési ajánlattételi 
eljárás nyerteseként a HE-DO Kft. (székhely: 3261 Pálosvörösmart, Hagyóka út 1.) 
ajánlattevőt hirdeti ki. 

5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Czuczor 
Gergely utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési  
ajánlattételi eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő 
ajánlatot a STRABAG Általános Építő  Kft. (1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. 
épület) ajánlattevő tette - (ajánlati ár: nettó 76.896.770 Ft, azaz bruttó: 97.658.897- Ft) 
összeggel. 

6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Fóti 
Czuczor Gergely utca és Virág Benedek utca és köz kiépítése”  kivitelezéséhez szükséges 
kivitelezési szerződést a HE-DO Kft-vel írja alá. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ pont azonnal, 6./ pont döntéstől számított 15 napon belül 



 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. augusztus 26. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 351/2015. 

Tárgy:  
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 

351/2015. (VIII.26) KT. HATÁROZAT 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Németh Kálmán 
Általános Iskola átalakításához, felújításához szükséges felmérés és költségvetés elkészítésére 
a 329/2015.(VII.15.) KT- határozattal kiírt ajánlattételi felhívás 4. sz. mellékletében rögzített 
– 2015. augusztus 27.-i – ajánlattételi határidőt 1 hónappal, azaz 2015. szeptember 25-én 10 
óráig meghosszabbítja kiírt pályázat határidejét 1 hónappal meghosszabbítja, azzal a céllal, 
hogy az ajánlattételi felhívás tartalmát szeptember 15-ig bezárólag, rendkívüli testületi ülésen 
módosíthassa. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti döntésről az előzetesen 
megkeresett 6 tervező irodát értesítse. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. augusztus 26. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 352/2015. 

Tárgy: Döntés a Fót, Szabó Dezső utca- 
Móricz Zsigmond utca- Veres Péter utca 
közúti csomópont jelzőlámpás áttervezése 
és kivitelezése tárgyában 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember02-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
352/2015. (IX.02) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Szabó Dezső utca- Móricz Zsigmond utca- Veres Péter utca közúti csomópont 
jelzőlámpás áttervezése és kivitelezése tárgyában 

(237.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 237/2015 sz. előterjesztés melléklete 
szerinti, közlekedési csomópont jelzőlámpás áttervezésének és kivitelezésének társfinanszírozási 
szerződés tervezetét elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 245/2014. (IV.16.) számon 
hozott döntése alapján a csomópont jelzőlámpás áttervezés és kivitelezés költsége 30%-ának 
kifizetését, mint önkormányzati önrész megfizetését vállalja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. 
pontban hivatkozott 237/2015. sz. előterjesztés melléklete szerinti, a 2102 jelű út 12+756 km 
szelvényében (Szabó Dezső u. – Móricz Zsigmond u. – Veres Péter u. kereszteződésében lévő 
csomópont jelzőlámpás áttervezéséről és kivitelezéséről szóló) Társfinanszírozási szerződést írja 
alá. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 
pontban hivatkozott a 237/2015. sz. előterjesztés melléklete szerinti Társfinanszírozási Szerződés 
III/5. pontja szerinti feltételekkel a  vállalt bruttó 7.072.239 Ft, (azaz Hétmillió-hetvenkétezer-
kettőszázharminckilenc Forint) Fót Város Önkormányzatát terhelő önrészt az NFM „Közúthálózat 
fenntartás és működtetés” fejezeti kezelésű előirányzat 10032000-00290737-50000074 számú 
számlája javára a MK által lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlati árának ismeretében, de 
még az eredményhirdetést megelőzően utalja át és az átutalás 
 igazolását küldje meg a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Társfinanszírozási 
Szerződés V/2. pontjában megadott kapcsolattartója részére.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2./ pontban vállalt önrészre a 2015. évi 
költségvetés IV. számú módosításában a „Útépítés tervezés és kivitelezés” soráról bruttó 
7.072.239,- Ft keretösszeget biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a IV. 
számú módosításban a pénzeszköz átadás során az összeget szerepeltesse.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
Határidő: 1.-2. pont: azonnal; 3. pont: döntését követő 15 napon belül, 4./ pont: az MK által 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlati árának ismeretében, de még az eredményhirdetést 
megelőzően, 5./ pont: azonnal 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember02. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 353/2015. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

353/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 354/2015. 

Tárgy: Tájékoztatás lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
354/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(234.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 234/2015. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16/2015. (I.18.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2016. februári testületi ülésre módosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2015.(I.18.) KT-határozat 
végrehajtásáról szóló lejelentés alapján úgy dönt, hogy az „Európa a polgárokért – 
Testvértelepülések találkozója” c. pályázaton 2016-ban nem kíván részt venni, mert a 
testvértelepülései körét jelenleg nem bővíti. 
A fenti döntésről a pályázatíró Goodwill Kft-t írásban is értesíteni kell. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 144/2015. (III.25.) KT 
határozat 2./ pontjának végrehajtási határidejét a Helyi Építési Szabályzatról szóló új 
rendelete elfogadásáig meghosszabbítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146/2015. (III.25.) KT 
határozat 3./ pontjának végrehajtási határidejét a Képviselő testület októberi ülésére 
módosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146/2015. (III.25.) KT 
határozat 7./ pontjának végrehajtási határidejét a Képviselő testület 2016. februári ülésére 
módosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 



7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 172/2015. (IV.15.) KT 
határozatával az Egészségügyi Központ felújításának koncepcionális kérdései tárgyában 
létrehozott Munkacsoport személyi összetételét kiegészíti két fogorvossal, felkérve a 
Munkacsoport további munkájában való részvételre dr. Halász János és dr. Barok Ágnes 
fogorvosokat. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/213/2015. (IV.29.) 
KT határozat 1./ pontját aszerint módosítja, hogy a díjtartozás megfizetését 2015. október 1. 
napjától engedélyezi 12 havi részletben, továbbá a határozat 1-6./ pontjainak végrehajtási 
határidejét 2015. október 1. napjára módosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 355/2015. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) 
ravatalozó felújítása” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

355/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” 

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(86/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a 
86/B/2015 számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, alábbiak szerint módosítandó 
ajánlattételi felhívással megindítja: 

� az ajánlattételi felhívás 12) pontja „Alkalmassági minimum követelmények:” M/1-jelű 
bekezdésének első sorában szereplő nettó 40.000.000,-Ft érték nettó 30.000.000,-Ft-ra 
csökkenjen. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fót, Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyú közbeszerzés ajánlattételi 
felhívását a 86/B/2015 számú előterjesztés 3. sz. melléklet szerinti gazdasági társaságoknak 
megküldi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg.  
 
4/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat, valamint azok 
értékelését, bírálati jegyzőkönyvét terjessze a Képviselő-testület azok benyújtását és bírálatát 
követő első rendes ülése elé. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
beruházás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében a „Vörösmarty úti 
ravatalozó kivitelezése” sor terhére biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a 
pályázatok benyújtását és értékelését követő első rendes Képviselő-testületi ülés 4./pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő soron következő Képviselő-testületi ülés, 5./azonnal 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 356/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat, a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére 
történő irodaszer beszerzés tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
356/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági 
Ellátó Szervezet részére történő irodaszer beszerzés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 

eljárás eredményéről 
(253. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város 
Önkormányzatának és költségvetési szerveinek irodaszerrel történő ellátására vonatkozó 
szállítási szerződés 2015-2017” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásra érvényes 
ajánlatot adott be a Nyomell Kft. és a PBS Hungária Kft. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzatának és költségvetési szerveinek irodaszerrel történő ellátására vonatkozó 
szállítási szerződés 2015-2017” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese: 

PBS Hungária Kft. 
1116 Budapest, Építész u. 8-12. 

 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Fót Város 
Önkormányzatának és költségvetési szerveinek irodaszerrel történő ellátására vonatkozó 
szállítási szerződés 2015-2017” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
követő ajánlatot a Nyomell Kft. (1149 Bp. Kövér Lajos u. 21-23.) ajánlattevő tette (ajánlati ár: 
nettó 4.370.079, Ft) összeggel. 
 
5./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szállítási 
szerződést a 253. sz. előterjesztés, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 2./ 
pontban meghatározott nyertesével.  
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1-3/ pont azonnal, 4./pont a szerződéskötési moratórium lejártát követő öt napon 
belül 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 357/2015. 

Tárgy: Döntés a ConstrucTeam Építőipari 
és kereskedelmi Kft-vel – Földgáz 
vásárlási és szállítási tárgyú közbeszerzési 
eljárás szakértői szolgáltatás teljesítése 
tárgyában- kötött megbízási szerződésről  
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
357/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a ConstrucTeam Építőipari és kereskedelmi Kft-vel – Földgáz vásárlási és szállítási 
tárgyú közbeszerzési eljárás szakértői szolgáltatás teljesítése tárgyában- kötött megbízási 

szerződésről (235. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ConstrucTeamKft.-vel 
2015. március 20. napján megkötött megbízási szerződést 85 %-ban teljesítettnek elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ConstrucTeam Kft.-vel 
2015. március 20. napján megkötött megbízási szerződésben meghatározott díj 85 %-a, mint 
teljesítéssel arányos díj, a ConstrucTeam Kft. részére kerüljön kifizetésre. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
rögzített feladat ellátását tartalmazó számla kifizetése érdekében intézkedjen.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./azonnal, 3./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 358/2015. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal 
végzett különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása” tárgyú pályázat érvénytelennek 
nyilvánításáról, közbeszerzési pályázat 
kiírásáról és ennek időszakára szóló 
szerződés megkötéséről 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
358/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú pályázat 

érvénytelennek nyilvánításáról, közbeszerzési pályázat kiírásáról és ennek időszakára szóló 
szerződés megkötéséről 

(111/B. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. október 1. – 2017. szeptember 30. közötti időszakban” 
tárgyú pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a KOMO-SKY Gépjárműkereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Kunszenti Helyi 
Közlekedési és Szolgáltató Kft. és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. képviselőjét. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. december 1. – 2017. november 30. közötti időszakban” 
tárgyú tárgyalásos, gyorsított közbeszerzési eljárást a 111/B/2015. számú előterjesztés 1. sz. - 
az alábbiak szerint pontosított - melléklete szerinti Ajánlattételi felhívással megindítja: 

Az ajánlattételi felhívás M/2 pontja első mondatának (rövidített) szövege helyesen: „M/2. 
Ajánlattevő rendelkezik a szolgáltatás teljesítésére alkalmas, legalább 2 db, 
legalább 35 fő ülőhellyel rendelkező autóbusszal, amelyek rendelkeznek az 
Ajánlattevő nevére szóló, a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedély-kivonatával, 
vagy azzal egyenértékű engedéllyel.” 

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. december 1. – 2017. november 30. közötti időszakban” 
tárgyalásos, gyorsított közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívását a 111/B/2015. számú 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti gazdasági társaságoknak küldi meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 
 



6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat, valamint azok értékelését, bírálati 
jegyzőkönyvét terjessze a Képviselő-testület 2015. november havi rendes ülése elé. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. október 1. – 
november 30. közötti időszakra, a Fót, Vörösmarty tér és Dunakeszi SZTK, valamint a 
Dunakeszi SZTK és Fót, Vörösmarty tér között, mint célállomások között közlekedő 
különcélú menetrend alapján végzett személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátásával a 
Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. nevű (Székhely: 5440 Kunszentmárton, 
Petőfi Sándor u. 12., cégjegyzékszám: 16-09-010921, adószám: 13481623-2-16) céget bízza 
meg nettó 500.000,- Ft/hó + jogszabályszerinti ÁFA összegért. 
 
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 7. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. képviselőjét. 
 
9./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7. pontban foglaltak 
alapulvételével Fót Város Önkormányzata nevében a Kunszenti Helyi Közlekedési és 
Szolgáltató Kft-vel a „Fót, Vörösmarty tér és Dunakeszi SZTK, valamint a Dunakeszi SZTK 
és Fót, Vörösmarty tér között, mint célállomások között közlekedő különcélú menetrend 
alapján végzett személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátásával a 2015. október 1. – 
november 30. közötti időszakra” vonatkozó Megbízási szerződést aláírja. 

 
10./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7. pontban 
meghatározott szolgáltatás pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló ónkormányzati rendeletének „Helyi járat” sora terhére biztosítja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1., a 3. és a 7. pont tekintetében azonnal; a 2., 4., és a 8. pont tekintetében a 
döntést követő 5 napon belül; az 5., a 6. pont tekintetében a KT 2015. november havi rendes 
ülése; a 9. pont tekintetében 2015. szeptember 30. napjáig, 10./ azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 359/2015. 

Tárgy: Döntés a Barackos 5551 hrsz-ú 
telek tulajdon átruházása miatti per 
megindítása és a perköltség viselése 
tárgyában 
 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

359/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Barackos 5551 hrsz-ú telek tulajdon átruházása miatti per megindítása és a 

perköltség viselése tárgyában 
(226. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kisajátítási eljárást indít a fóti 
Barackos 5551 hrsz.-ú ingatlan 185 m2-nyi – körforgalom létesítéséhez szükséges – 
területrésze tulajdonjogának megszerzése érdekében, felhatalmazva a polgármestert az ehhez 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg úgy dönt, hogy a Barackos 5551 
hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében – változatlanul fenntartva 
tulajdonjogi igényét a teljes területre - pert indít a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium Fővárosi és Pest megyei Földművelésügyi Hivatal Igazgatási Osztálya, illetve 
Tóth Marianna és Tóth István ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosok ellen. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2./pontban 
meghatározott per megindításával és vitelével dr. Nagy Attila egyéni ügyvédet bízza meg és 
vele a megbízási szerződést írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1.-2./azonnal,3./ pont: a 2015. évi költségvetés IV. számú módosításának 
elfogadása után 30 munkanapon belül 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 360/2015. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 3 
szám alatti Vörösmarty Művelődési Ház 
pince víz elleni szigetelése” - tárgyában 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

360/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 3 szám alatti Vörösmarty Művelődési Ház pince víz elleni 

szigetelése” - tárgyában 
(212/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 318/2015.(VII.15) 
KT határozata szerint lefolytatott ajánlatkérői eljárás eredménytelenül zárult pénzügyi fedezet 
hiánya miatt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015 évi költségvetés- 
7/2015.(II.25) KT határozat- felújítási kiadások között szereplő Vörösmarty Művelődési Ház 
(pince szigetelés) kivitelezési munkáinak rendelkezésre álló pénzügyi keretét módosítja bruttó 
2 700 eFt-ra.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére új ajánlattételi eljárást folytat le a212/A/2015.sz.előterjesztés2.sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi felhívást küld a 212/A/2015. sz. 3. sz. mellékletben 
szereplő gazdasági társaságok részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi eljárás eredményessége esetén a döntést hozza meg és a kivitelezési szerződést a 
nyertes ajánlattevővel írja alá a212/A/2015.sz. előterjesztés4. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Vörösmarty tér 3. szám 
alatti Vörösmarty Művelődési Ház É-i pincéje talajvíz elleni szigetelés pénzügyi fedezetét 
bruttó 2,70 MFt-ig a 2015 évi költségvetés felújítási kiadások Vörösmarty Művelődési Ház 
(pince szigetelés) és a bruttó 700 e Ft-ot pedig a Céltartalékok „Önkormányzati ingatlanok 
felújítási alapja” sorról biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal, 2.-3./a döntést követő 15 munkanapon belül, 4./ döntést követő 15 
munkanapon belül, 5./pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 361/2015. 

Tárgy: Döntés, a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Eőri Barna utcai épület 
tetőfelújítás, cserépfedéssel  
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
361/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés, a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai épület tetőfelújítás, 
cserépfedéssel (120/B. sz. S2-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének tető-héjalását felújíttatja, a bitumenes hullámlemez-
fedést cserépfedésre cseréli - annak járulékos munkáival együtt – a 120/B/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerinti műszaki tartalommal.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti feladatra 
vonatkozó kivitelezői ajánlatkérő felhívást 120/B/2015. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet 
szerinti tartalomnak az alábbi módosításával elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy azt a 
120/B/2015. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti gazdasági társaságoknak küldje meg: 

� az Ajánlattételi felhívásban szerepelő ajánlattételi határidő és bontási nap 2015.10.12. 
helyett 2015.10.05. napja legyen! 

 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat azok értékelésével együtt terjessze a Képviselő-testület 
soron következő rendes ülése elé. 
 
4./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerint lefolytatott 
eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az 
ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 9,0 Millió forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
„felújítási kiadások előirányzata - Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai tagintézmény 
tetőfelújítás” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntést követő 10 napon belül, 3.-4. /pont: az ajánlatok 
beérkezését és értékelését követő Képviselő-testületi ülés, 5./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 362/2015. 

Tárgy: Döntés a „2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda parkoló 
burkolás kivitelezése” – tárgyában  
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
362/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „2151 Fót, Apponyi Franciska Ibolyás utcai óvoda parkoló burkolás kivitelezése” – 
tárgyában (165/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda vendég parkolójának felületét mészkő zúzalékkal javítja ki az 
alábbiak szerint:  
1, Terület gyom mentesítése kézi erővel              565 m2 
2, Önkormányzati 4,0 m-es rézsűn gyomnövényzet levágása. 
3, Durva mészkő zúzalékos parkoló burkolat tömörítése 2,5-3,0 cm vastagságban 0-20,0 mm 
szemszerkezetű mészkő zúzalékkal, hengerléssel.             565 m2 
4, Természetes tömörödést követően ( 3-4 hét múlva) ismételt 3,0 cm vastag 0-20,0 mm 
szemszerkezetű mészkő zúzalék terítése, hengerléses tömörítése.           565 m2 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Apponyi 
Franciska Ibolyás utcai óvoda parkolójának burkolat javítására a Techno-Qualitas Kft-től 
kapott árajánlatot elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban szereplő feladat 
kivitelezésére a szerződést a Techno-Qualitas Kft-vel írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 2151 
Fót, Apponyi Franciska Ibolyás utcai óvodaparkoló burkolat javítás fedezetét bruttó 873 eFt-
ig a 2015 évi költségvetés „Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, 
csapadékvíz, stb.)” sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,3./pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 15 munkanapon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 363/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzata 
2015-2020. időszakra szóló Gazdasági 
programjának megalkotásáról 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
363/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzata 2015-2020. időszakra szóló Gazdasági programjának 
megalkotásáról (125/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015-
2020. évekre szóló középtávú Gazdasági programját a 241. sz. előterjesztés Melléklete 
szerinti tartalommal fogadja el, 36. oldalának egy szavas kiegészítése mellett, amely a 
szabadtéri és fedett sportpályákra vonatkozik. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Gazdasági programot Fót hivatalos 
honlapján is tegye elérhetővé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület a Gazdasági program megvalósításának feladat- és ütemtervéről a 
2015. október 21.-i rendes ülésén, önálló határozattal dönt – felkérve állandó bizottságainak 
elnökeit az ehhez szükséges előterjesztés elkészítésére. 
Felelős: JEB-elnök és PFB-elnök 
Határidő: 20154. szeptember 29. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 364/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Alberti Béla utcában a 
Mozdony utca és Nagy László utca 
közötti szakaszon 30 km/h sebesség 
korlátozás bevezetéséről 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

364/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Alberti Béla utcában a Mozdony utca és Nagy László utca közötti szakaszon 30 

km/h sebesség korlátozás bevezetéséről 
(252. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a forgalomkorlátozás iránti 
lakossági kérelemről szóló 252/2015. sz. előterjesztésben foglaltakra - úgy dönt, hogy felkéri 
a Polgármestert a forgalomcsillapítási lehetőségek vizsgálatára. 
A vizsgálat eredményeiről a Képviselő-testület tájékoztatást kér a soros rendes ülésére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. november 24. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 365/2015. 

Tárgy: Döntés Fót 1. hrsz-ú ingatlan 
(Dózsa György utca) terület rendezése 
ügyében 
 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

365/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót 1. hrsz-ú ingatlan (Dózsa György utca) terület rendezése ügyében 

(251. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a 2102 j. Újpest – Veresegyház – Galgamácsa összekötő út Fót 1 hrsz-ú 
földrészlet területén átvezető részét a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megossza, azzal feltétellel, 
hogy a változási vázrajz elkészítésének és egyeztetésének költségeit a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. vállalja.  
 

  2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. által elkészíttetett és az Önkormányzatnak megküldött Változási Vázrajz 
tervezetről az érkezést követő rendes Képviselő-testületi ülésen dönt. 

 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a minden érintett által 
elfogadott változási vázrajz alapján lefolytatandó telekalakítási eljárások igazgatási és eljárási 
díjait, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetés díjait vállalja. 

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
következő költségvetés módosításba tervezzen be a telekalakítási eljáráshoz kapcsolódó 
igazgatási és eljárási díjakból, valamint a változások ingatlan–nyilvántartási átvezetéséből 
adódó költségeket (nettó 200.000 Ft) vagyongazdálkodási keret terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a Változási Vázrajz tervezet kézhezvételét követő 
rendes Képviselő-testületi ülés, 3./ pont: azonnal, 4./ költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 366/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Öreghegy területére 
készítendő forgalomszabályozási terv 
ügyében 
 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

366/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Öreghegy területére készítendő forgalomszabályozási terv ügyében 

(238. sz. anyag) 
 
1.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 
235/2015.(V.27.) KT. határozat 1.,2. pontját, a tervezői vélemény alapján, mely szerint 
„Előzetes helyismeretem alapján a jelenlegi forgalom nagysága nem indokolja 
forgalomszabályozás bevezetését. 
Kis forgalom esetén a KRESZ szabályainak betartása esetén külön forgalomszabályozás nem 
indokolt.” 
 
 2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2015. 
évi költségvetés IV. számú módosítását, úgy terjessze elő, hogy a kötelezettségvállalás 
fedezetére 200 eFt keretösszeget vezesse vissza az Általános tartalék keret sorára. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: szeptember 29. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 367/2015. 

Tárgy: Döntés 1124/2 hrsz-ú Fót, 
Vörösmarty tér 5. sz alatti kínai bolt 
bérlőjének változásáról 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

367/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés 1124/2 hrsz-ú Fót, Vörösmarty tér 5. sz alatti kínai bolt bérlőjének változásáról 

(233. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat 
1/1 arányban tulajdonát képező, a fóti ingatlan nyilvántartásban 1124/2 hrsz. alatt felvett, 
természetben 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatt található kivett áruház megnevezésű 
ingatlan bérleti jogát a jelenlegi bérlő YUN ZHOU Kereskedelmi Kft. 2015. november 1. 
napjától átruházza a Most Nézd Meg Kft.-re azzal, hogy a bérleti szerződés feltételei 
változatlanok maradnak. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott bérlő változásnak a bérleti szerződésen történő átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2015. október 31. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 368/2015. 

Tárgy: Döntés a Fóti Zeneiskola részére 
további helységek biztosításáról 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
368/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Zeneiskola részére további helységek biztosításáról 
(250. sz. anyag) 

 
1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ ingyenes használatába adja a Fóti Zeneiskola működéséhez a 
2151 Fót, Dózsa György út 12-14. szám alatti I. emelet 1-2., 4-5. számú helyiségeket. 
 
2.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) 
pontnak megfelelően módosítsa a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2012. 
december 13-án megkötött Megállapodást, valamint a 2013. január 30-án megkötött 
Használati Szerződést és azt az Önkormányzat nevében aláírja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2015. október 31. napjáig. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 369/2015. 

Tárgy: Döntés Kancz István (2151 Fót, 
Alagi u. 28. sz. alatti lakos) Fót, 2023/9 
hrsz-ú ingatlanát terhelő beépítési 
kötelezettség, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom törléséről 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
369/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés Kancz István (2151 Fót, Alagi u. 28. sz. alatti lakos) Fót, 2023/9 hrsz-ú ingatlanát 
terhelő beépítési kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 

(249. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárul a Fót, 2023/9 hrsz-
ú, 2109 m² területű, „kivett beépítetlen terület” elnevezésű ingatlanra bejegyzett beépítési 
kötelezettség, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, melynek jogosultja a 
63629/2000.05.08. számú határozat alapján Fót Város Önkormányzata. 

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
hozzájáruló nyilatkozatot készítesse elő, írja alá és küldje meg Dunakeszi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya részére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 370/2015. 

Tárgy: Döntés a „2151 Fót, Városháza 
projekt megvalósításának tanulmányterv 
készítési feladatai”- tárgyában 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
370/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „2151 Fót, Városháza projekt megvalósításának tanulmányterv készítési feladatai”- 
tárgyában (248. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatt 
található 1124/2 hrsz.-ú, 3280 m2 alapterületű „kivett áruház” művelési ágú (volt COOP 
áruház) épület és a 1124/3. hrsz.-ú 2268 m2 alapterületű „kivett közterület” ingatlanán 
megvalósítandó Városközpont Projekt ütemezését a 248/2015.sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő táblázat szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városközpont Projekt 
jelentőségére, volumenének méreteire, több évet átölelő folyamatos egyeztetések sorozatára 
való tekintettel Projekt Irányító Munkacsoportot hoz létre, amelynek 
vezetője: Németh József képviselő, 
tagjai: Bíró Zoltán, Koncz János, Lévai Sándorné, Madaras Ádám, Merkwart Krisztián és dr. 
Vargha Nóra képviselők, továbbá a Jegyző által a Fóti KÖH részéről delegált 1 fő 
köztisztviselő valamint a települési főépítész. 
A munkacsoport az aktuális helyzetről félévente köteles rendszeres beszámolót tartani a 
Képviselő-testület részére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 371/2015. 

Tárgy: Rendelet-alkotás előkészítése Fót 
Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatának átfogó 
módosításához 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
371/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Rendelet-alkotás előkészítése Fót Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatának átfogó módosításához 

(241. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 241/2015. sz. anyag mellékleteként előkészített 
rendelet-tervezetnek a Véleménylap 2. sz. melléklete szerinti egyeztetett verzióját a következő 
módosítással kéri véglegesíteni, és végszavazásra előterjeszteni a Képviselő-testület soron 
következő rendes ülésére: 

� a bizottsági hatásköri lista véglegesítésére 2015. szeptember 25-én 12 óráig hozzá 
beérkező javaslatokat a jegyző pótlólag építse még be a rendelet-tervezet 3. sz. 
mellékletébe. 

Felelős: Jegyző 
Határidő: 2015. szeptember 29. (az előterjesztés benyújtására) 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 372/2015. 

Tárgy: Tájékoztató a közbiztonsági 
koncepció felülvizsgálatáról, és annak 
részeként beszámoló a Fót Város 
közterület-felügyelője és a mezei 
őrszolgálat 2015. év első félévi 
munkájáról, továbbá tájékoztatás a 
közterület-felügyeleti feladatok 
átszervezhetőségéről, a közrend és 
közbiztonság megerősítését célzó egységes 
önkormányzati rendészeti szerv 
létrehozásának feltételeiről  
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

372/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról, és annak részeként beszámoló a Fót 
Város közterület-felügyelője és a mezei őrszolgálat 2015. év első félévi munkájáról, továbbá 

tájékoztatás a közterület-felügyeleti feladatok átszervezhetőségéről, a közrend és 
közbiztonság megerősítését célzó egységes önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának 

feltételeiről (227. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közterület-
felügyelőjének 2015. év első félévi tevékenységéről szóló – a 227/2015. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti - beszámolót elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város mezei 
őrszolgálatának 2015. év első félévi tevékenységéről szóló – a 227/2015. sz. előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti – beszámolót elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönthogy – 227/2015. sz. 
előterjesztésben ismertetett tartalommal – elfogadja az önkormányzati rendészeti szerv 
létrehozásának koncepcióját, és felkéri a Jogi-ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottságot az 
ezzel összefüggő szakmai program részletes kidolgozására. A megvalósítás feladat- és 
ütemtervét tartalmazó programban be kell mutatni a koncepció megvalósításának várható 
költségvetési vonzatait is. 
A program előterjesztésekor a Képviselő-testület elé kell terjeszteni az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet szükség szerinti módosításának 
tervezetét, továbbá a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e módosításának tervezetét 
is. 
A program elbírálásáról – figyelemmel annak költségvetési kihatásaira - a Képviselő-testület a 
2016. évi költségvetési Koncepció tervezetének tárgyalásakor (annak részeként) dönt.  
Felelős: Jogi-ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottság elnöke 
Határidő: 2015. október 31. (az előterjesztés összeállítására) 
 



4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét – az e határozat 3./ pontja szerint készített előterjesztés 
tartalmára is figyelemmel - a Képviselő-testület december havi rendes ülésére terjessze elő. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. november 24. (az előterjesztés összeállítására) 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 373/2015. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
373/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 
(230. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót könyvvizsgálói vélemény ismeretében kívánja tárgyalni, a 
következő rendes ülésén - választ kérve a könyvvizsgálótól a következő kérdéseire is: 

� mit tartalmaz a 90 napon túli lejárt esedékességű szállítói tartozások 654.662,-Ft-nyi 
összege? 

� miért 2,88%-os teljesítést mutat a Fóti KÖH I. félévi bevétele? 
Határidő: 2015. szeptember 29. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 374/2015. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
374/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 
(230. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének IV. sz. módosításakor: 

1. a 72/2015. KT határozattal elrendelt zárolást – amelynek részleteit a 7/2015. (II.25.) 
számú költségvetési rendelet 1. számú függeléke tartalmazza – feloldja; 

2. a működési céltartalékok között szereplő egyszeri kereset kiegészítést (25.650 eFt + 
annak járulékaiként 6.926 eFtot), valamint a munkaruha, címpótlék, törzsgárda 
fedezetét (a 13.610 eFt-os keret terhére az intézményi adatközlések alapján) az 
intézmények részére átcsoportosítja; 

3. a működési céltartalékok között szereplő Fóti Kft. településüzemeltetés 19.000 eFt-
jából 10.605 e Ft-ot, valamint a Nyugati iparterület csapadékvíz árok (2015. 
szeptember 28-ig benyújtandó költségvetés szerinti) kitakarítási költséget átcsoportosít 
a Fóti Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására; 

4. a működési céltartalékok között szereplő Művelődési Ház szintre hozás 8.079 eFt-
jából 4.665 eFt-ot átcsoportosít az intézményi költségvetési előirányzatok közé; 

5. a GESZ dologi kiadásai között szereplő közüzemi díjak előirányzatát 3.087 eFt-tal 
megemeli a működési céltartalék-keret terhére; 

6. a Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai tagóvodájának tetőjavítására 1.000 eFt-ot a 
Történelmi Városközpont sétány parkoló kivitelezési sorról átcsoportosít; 

7. a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde kertrendezésére 7.000 eFt-ot a Piac kiszolgáló 
épület kivitelezése sorról átcsoportosít; 

8. a Március 15. utcai üres önkormányzati lakás felújítására 1.800 eFt-ot a Történelmi 
Városközpont sétányparkoló kivitelezési sorról átcsoportosít; 

9.  felhatalmazza a GESZ-t, hogy az ESZEI nyári napközis tábor (szakmai dologi) 
maradványából 300 eFt-ot az ESZEI által szervezett karácsonyi csomag akcióra 
biztosítson; 

10. felhatalmazza a GESZ-t, hogy az ESZEI nyári napközis tábor (szakmai dologi) 
maradványából 100 eFt-ot az ESZEI előirányzatai között szereplő Krízis alap 
növelésére fordítson; 

11. a fejlesztési céltartalékok közül átcsoportosítja: 
a) az önkormányzati ingatlanok felújítási alapját (20.000 eFt), 
b) a pályázati alapot (20.000 eFt), 
c) ESZEI ÖNO kerítés, térburkolat kialakítására tartalékolt összeget (1.699 eFt), 
d) a Szent Benedek u. 15. Egészségügyi Központ tanulmányterv készítésére 

tartalékolt 48.250 eFt-ot, amelyből: 
� 5.000 eFt-ot tanulmányterv-készítésre, 
� 16.000 eFt-ot tetőfelújítás költségeire, 
� 13.000 eFt-ot külterületi önkormányzati tulajdonú utak mart aszfalttal való 

terítésére kell átcsoportosítani; 



e) a Tóli bánya gyalogátkelőhely építése (járda, közvilágítás) céljára 31.418 eFt-
ot 

f) az útépítés-tervezés és kivitelezés céljára tartalékolt 24.151 eFt-ot, amelyből: 
� 19.151 eFt-ot további külterületi önkormányzati tulajdonú utak mart aszfalttal 

való terítésére 
� 5.000 eFT-ot a Széchenyi u.-i és a csatornázással még el nem látott fóti 

belterületi utcák csatornatervezésre kell átcsoportosítani. 
 

Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. szeptember 29. 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 375/2015. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

375/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 

(230. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak 2015. szeptember 1.-től történő ellátásával Szakál Pálné 
okleveles könyvvizsgálót megbízni kívánó 347/2015. (VIII.26.) KT-határozatának 2./ pontja 
utolsó mondatát az alábbiak szerint egészíti ki:: 
„Az eljárás nyertesével Fót Város Polgármestere írja alá a Képviselő-testület által előre 
meghatározott tartalmú – könyvvizsgáló szerződést, annak következő módosításával: a 
Könyvvizsgáló szerződés (Megbízó feladatait felsoroló) 3. pontjának szövegében az – 
adatszolgáltatásra vonatkozó - „olyan határidőre” szóösszetétel helyett „15 napos 
határidővel” szókapcsolat kerüljön. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 376/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény 
alapító okiratának módosításáról 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

376/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának 

módosításáról (244. sz. anyag) 
 
1.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fót  Város Egyesített 

Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának Módosító Okiratát és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 244/2015. sz. előterjesztés 
módosított 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  
 

2.)  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti 
határozattal elfogadott Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására és felkéri, gondoskodjon az okiratok Magyar Államkincstárhoz való 
megküldéséről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 15 napon belül 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 377/2015. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ álláshely 
engedélyezéséről 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

377/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ álláshely engedélyezéséről 

(245. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ álláshely-engedélyezés iránti kérelméről szóló 245/2015. sz. 
előterjesztés tárgyalását a Képviselő-testület 2015. decemberi rendes ülésére halasztja. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2015. november 24. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 378/2015. 

Tárgy: Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának 
módosításáról 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

378/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

(243. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát a 243/2015. számú előterjesztés módosított 1. melléklete szerinti 
tartalommal.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a fenti 
határozattal elfogadott Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására és felkéri, gondoskodjon az okiratok Magyar Államkincstárhoz való megküldéséről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 15 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 379/2015. 

Tárgy: Beszámoló a 2015/16 nevelési év 
előkészítéséről és az óvodai beiratkozás 
tapasztalatairól 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

 
379/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Beszámoló a 2015/16 nevelési év előkészítéséről és az óvodai beiratkozás tapasztalatairól 
(239. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a2015/16-os nevelési év 
előkészítéséről és az óvodai beiratkozás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, az intézményvezetők értesítésére 10 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 380/2015. 

Tárgy: Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. I. félévi tevékenységének 
gyorsmérlegéről, a tervtábla időarányos 
teljesítési adatokkal történő 
kiegészítéséről 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
380/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. I. félévi tevékenységének gyorsmérlegéről, 
a tervtábla időarányos teljesítési adatokkal történő kiegészítéséről 

(247. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság 2015. I. félévi Egyszerűsített éves beszámolójáról 
szóló tájékoztatását a 247/2015. számú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 
tudomásul veszi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 381/2015. 

Tárgy: A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátása 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
381/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 
(182/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közhasznú Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátása tárgyában benyújtott 182/A. sz. előterjesztés tárgyalását 
elnapolja, 2015. november 30-ig bezárólag kívánja ismételten napirendre tűzni. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester   
Határidő: 2015. november 20. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 382/2015. 

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016/17.  évi 
fordulójában való részvételről, valamint 
az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatok 
kiírásáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
382/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016/17.  évi 
fordulójában való részvételről, valamint az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatok kiírásáról 

(246. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által összeállított Általános Szerződési Feltételek figyelembevételével – 
csatlakozik a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, 
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy „Nyilatkozatot a csatlakozásról valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról” megnevezésű nyilatkozatot Fót Város Önkormányzata 
nevében írja alá. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a Csatlakozási Nyilatkozat Fót Város Önkormányzat nevében történő 
aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő benyújtására, 
megküldésére: 2015. október 01. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 383/2015. 

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016/17.  évi 
fordulójában való részvételről, valamint 
az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatok 
kiírásáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
383/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016/17.  évi 
fordulójában való részvételről, valamint az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatok kiírásáról. 

(246. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója Általános Szerződési Feltételeinek 
figyelembevételével, a 2. pont alatt írottakra tekintettel - jóváhagyja a határozat mellékletét 
képező „A” valamint „B” típusú pályázati felhívást. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „A” 
valamint „B” típusú pályázati felhívást a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtára (kihelyezett könyvtára) hivatalos 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel tegye közzé, valamint Fót Város Önkormányzata 
hivatalos honlapján, illetve újságjában jelentesse meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a pályázati felhívások helyben szokásos módon történő közzétételére: 
2015. október 05. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 384/2015. 

Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2016/17.  évi 
fordulójában való részvételről, valamint 
az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatok 
kiírásáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
384/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016/17.  évi 
fordulójában való részvételről, valamint az „A” és „B” típusú Ösztöndíjpályázatok kiírásáról. 

(246. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer keretein belül 
felhasználható összegként 2.000.000.- Ft-ot, azaz kétmillió forintot a 2016. évi költségvetésbe 
betervezi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
tervezett pénzügyi kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó 
költségvetési koncepciójába, majd a 2016.évi költségvetésébe építesse be. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. február 15. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 385/2015. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat Állami Számvevőszéki 
jelentés az „Utóellenőrzések – az 
önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási 
helyzetének, szabályszerűségének 
utóellenőrzéséről”  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
385/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató Fót Város Önkormányzat Állami Számvevőszéki jelentés az „Utóellenőrzések – 
az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 

utóellenőrzéséről” (236. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat Állami 
Számvevőszéki jelentés az „Utóellenőrzések - az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodási 
helyzetének, szabályszerűségének utóellenőrzéséről” szóló tájékoztatót megtárgyalta, és 
tudomásul veszi az előterjesztés részét képező mellékletekkel együtt. 
Határidő: 2015. szeptember 23. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 386/2015. 

Tárgy: Döntés a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátására kiírandó pályázatról 

 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
386/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátására 
kiírandó pályázatról 

(225. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 225. sz. 
előterjesztésben foglaltak alapján a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 
közszolgáltatási feladatok ellátására a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan Fót Város Önkormányzat Versenyszabályzata alapján vállalkozói 
meghívásosajánlatkérési eljárást folytat le. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 12. 10.00 óra ajánlat 
beadási határidővel jóváhagyja a 225. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Ajánlattételi 
felhívást és Ajánlattételi dokumentációt, amelyet az alábbiakban felsorolt vállalkozásoknak 
kell megküldeni: 
CSATISZ Kkt.  – 2151 Fót, Barczag u. 11. 
FÓTSZIPPI Kft.  – 2151 Fót, Áchim u. 34. 
Tátra SZIPI Bt. – 2151 Fót, Attila u. 51. 
Terra-Városkút Kft.  – 1211 Budapest, Központi út 67. 
Somogyi Ferenc  – 2151 Fót, Keszihegyi u. 9. 
 
3./ A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat nevében 
történő eljárás lebonyolításáról. 
 
4./ A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést a Képviselő-
testület 2015. október havi rendes ülésére a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 
közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyában. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció kiküldése tekintetében a 
döntést követő 8 napon belül, az előterjesztésre vonatkozóan a KT 2015. október havi rendes 
ülése. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 387/2015. 

Tárgy: Döntés a Viva Natura World Kft.-
vel történő vállalkozási szerződés 
megkötéséről 

 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
387/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Viva Natura World Kft.-vel történő vállalkozási szerződés megkötéséről 
(56/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat 
közszolgálati televíziós műsorainak elkészítése és Fót Város Önkormányzat közigazgatási 
területén élő lakosok számára való sugárzásának biztosítása érdekében vállalkozási szerződést 
köt a Viva Natura World Kft.-vel 2015. október 1. és 2015. december 31. közötti időtartamra 
havi bruttó 590.000.- Ft vállalkozói díj ellenében, valamint a rendkívüli képviselő-testületi 
ülésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésért alkalmanként bruttó 50.800 Ft vállalkozói díjért. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott szerződést az 56/C/2015. számú előterjesztés 1. melléklete szerint 
tartalommal aláírja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban 
meghatározott szolgáltatás pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „helyi tv” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./-2./ pont: a szerződés megkötésére 2015. szeptember 31., 3./pont: azonnal  
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 388/2015. 

Tárgy: Fóti Római Katolikus 
Egyházközség támogatási kérelme 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
388/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Fóti Római Katolikus Egyházközség támogatási kérelme 
(232. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 250 ezer Ft összegű anyagi 
támogatást nyújt a Fóti Római Katolikus Egyházközségnek a területén történt rombolás 
okozta helyreállítási munkákhoz.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban foglalt támogatás 
tárgyában kötendő támogatási szerződés aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
támogatási összeg fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Általános tartalék 
kerete terhére biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat 
átcsoportosítás átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításában. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2015. évi költségvetés IV. módosítását követő 15 napon 
belül, 3./ pont: 2015. évi költségvetés IV. módosítása 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 389/2015. 

Tárgy: Czégány Sándor település értéktár 
bizottsági tagságról való lemondása és 
szakmai javaslat 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

389/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 
Czégány Sándor település értéktár bizottsági tagságról való lemondása és szakmai javaslat 

(240. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Czégány Sándor Települési 
Értéktár Bizottság tagságáról történő lemondását elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bizottság javaslata alapján a Települési Értéktár 
Bizottság új tagjaként megválasztja Szűcs Máriát. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évben pályázatot ír ki 
utcai homlokzatok, kapuk, kerítések, ablakok minőségi felújítása támogatására a város 
építészeti hagyományai megőrzése érdekében. A pályázati alap összegét (pályázónként 
legfeljebb 300 eFt vissza nem térítendő támogatással kalkulálva) 1.500 eFt összegű éves 
kerettel betervezi az önkormányzat 2016. évi költségvetésébe. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati feltételek kidolgozásának 
napirendjét építse be a Képviselő-testület 2016. évi Munkatervének tervezetébe a márciusi 
testületi ülés tervezett napirendjei közé, az előterjesztés készítőjeként a főépítészt jelölve meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a 2016. márciusi 
Képviselő-testületi ülésre benyújtott előterjesztésében ismertesse: felmérése szerint hány 
ingatlan lehet érintett a településen. 
 
Felelős: 1.-3./ pont: polgármester, 4./ pont: jegyző 
Határidő: 1./ pont, 2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2016. évi költségvetés tervezet beterjesztése 
4./ pont: 2015. november 24. (előterjesztés elkészítése), 5./ 2015. márciusi KT leadási 
határideje 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 390/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 439/2014. (X.08.) 
számú határozatának módosításáról és a 
hozzá kapcsolódó közérdekű 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 
megállapodás jóváhagyásáról 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

 
390/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 439/2014. (X.08.) számú határozatának 
módosításáról és a hozzá kapcsolódó közérdekű kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó 

megállapodás jóváhagyásáról 
(229. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 439/2014. (X.08.) számú 
határozatát, valamint a 304/2015. (VII.15.) számú határozatának 12. pontját visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót községközpont északi 
részének telektulajdonosi lakóközössége által a Fót községközpont északi részén fekvő 
meghatározott utcák karbantartására felajánlott 765.000,-Ft-ot elfogadja és felkéri a 
polgármestert a 229/2015. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, Fót Város 
Önkormányzata és Fót községközpont északi részének telektulajdonosi lakóközössége közötti, 
a Fót községközpont északi részén fekvő utcák karbantartásához kapcsolódó közérdekű 
kötelezettségvállalásról szóló megállapodás Önkormányzat nevében történő aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2./ pont szerinti összeget a 2015. évi 
költségvetési rendeletébe, a 229/2015. sz. előterjesztésben részletezettek szerint, a rendelet IV. 
sz. módosításába beépíti.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2. pont vonatkozásában azonnal, 3. pont vonatkozásában 2015. szeptember 29.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 391/2015. 

Tárgy: Döntés a Fót, 5695 hrsz-ú ingatlan 
felajánlásáról 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

 
391/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, 5695 hrsz-ú ingatlan felajánlásáról 
(261. sz. S3-as sürgősségi anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, 5695 hrsz-ú ingatlan 
felajánlásáról” szóló 261. sz. előterjesztés tárgyalását elnapolja a Képviselő-testület október 
havi rendes ülésére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. október 16. 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 392/2015. 

Tárgy: Tájékoztatás a Fóti Hírnök 
példányszámának emelése tárgyában 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

 
392/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás a Fóti Hírnök példányszámának emelése tárgyában 
(31/A. sz. S4-es sürgősségi  anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Hírnök havi 
példányszámának emelésével kapcsolatos tájékoztatást a 31/A/2015. számú előterjesztés 
szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 393/2015. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Egészségügyi 
Központ lapos tető teljes körű felújítása” 
című kivitelezéséhez szükséges kivitelező 
pályázati eljárás keretében történő 
kiválasztása tárgyában 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
393/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” című kivitelezéséhez 
szükséges kivitelező pályázati eljárás keretében történő kiválasztása tárgyában 

(144/A. sz. S5-ös sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek 
utca 15.sz. alatti Egészségügyi Központ lapos tetős lefedésű épületrészén ( Gyógyszertár és 
Fogászat feletti rész) a tető felújítási munkáit elvégezteti a 144/A/2015. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletéhez tartozó költségvetés kiírás alapján. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a 2151 Fót, Szent Benedek 
15. sz. alatti Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” tárgyában a 144/A/2015. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékletéhez tartozó költségvetési kiírásban szereplő feladatok 
kivitelezésére ajánlattételi eljárást folytat le a 144/A/2015.sz.előterjesztés 1. sz. mellékletében 
szereplő ajánlattételi felhívás, valamint annak elválaszthatatlan részét képező árazatlan 
költségvetés kiírás alapján. 
 
3/ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére ajánlattételi felhívást küld az alábbiakban felsorolt gazdasági 
társaságok részére. 
1,    Techno-Qualitas Ép. Ip. Szolg. Kft       1194 Budapest, Karton utca 8.  

Hargitai Szabolcs    titkarsag@techno-karp.hu 
06-30-280-5446 

 
2,   Dominik Bau Ép. Ip. Kft   1048 Budapest, Intarzia utca 12. 
 Harkai Lajos     info@dominikbau.hu 
 06-70-33-83-668  
 
3,   Hydrofroof     1115 Budapest, Kelenföldi út 17  

Juhász Zoltán     hydroproof@hydroproof.hu 
06 20 934 97 86 
 

4,   Saturnus Kft     1173 Budapest, Ferihegyi út 90  
Farkas Sándor     saturnus kft@t-online.hu 
06 30 931 61 81 

 
5,   Everling Kft     1065 Budapest, Jókai Mór utca 6  

Everling Balázs    info@everling.hu 
06 1 407-15-89 
 

6,   Eco System Kft    1107 Budapest, Árpa utca 8 



Denke Gábor     denke.g@ecosystemkft.com 
06 1 433 43 02 

 
7,   Grander-Home Kft    2150 Fót, Garabonciás utca 15 

 Erdélyi Zoltán    zoltan.erdei0815@gmail.com 
 
8,   Keszi-Bau  Kft   2120. Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4…… 

 Szabó István    keszibau kft@gmail.com 
      Telephely: 2151 Fót, Viola utca 2 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlatok értékelését 
a Polgármester a Képviselő-testület tagjainak bevonásával és jelenlétében végzi el, amelynek 
alapján a nyertes ajánlattevőről a Képviselő-testület dönt. Az ajánlatok értékelésének 
szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a 2151 Fót, Szent Benedek 
15. sz. alatti Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” 16.000 eFtpénzügyi 
fedezetét a Szent Benedek utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ tanulmányterv készítés 
48.250 eFt keretösszegű fejlesztési céltartalék-sorról biztosítja. 
 
Felelős: alpolgármester,   
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./pont: KT döntést követő 15 munkanapon belül, 3./pont: KT 
döntést követő 5 munkanapon belül, 4./pont: az ajánlatok beérkezését követő testületi ülésen 
5./ pont: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 394/2015. 

Tárgy: Döntés az „MLSZ Országos 
Pályaépítési Program” pályázaton való 
részvételéről, és a hozzá kapcsolódó 
döntésekről 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
394/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés az „MLSZ Országos Pályaépítési Program” pályázaton való részvételéről, és a hozzá 
kapcsolódó döntésekről 

(263. sz. S8-as sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul „MLSZ Országos 
Pályaépítési Program” pályázaton, mely beruházás a 1594/2 helyrajzi számú területen 
valósulna meg és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyertes pályázat esetén 
fedezetet biztosít a megvalósuláshoz szükséges önerő fedezetére, a beruházás várható 
bekerülési költségének 30 %-nak megfelelő összegben, azaz bruttó 9.750.000,- Ft-ot különít 
el, a 2016-os költségvetési keretből. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 395/2015. 

Tárgy: Döntés az „MLSZ Országos 
Pályaépítési Program” pályázaton való 
részvételéről, és a hozzá kapcsolódó 
döntésekről 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
395/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés az „MLSZ Országos Pályaépítési Program” pályázaton való részvételéről, és a hozzá 
kapcsolódó döntésekről 

(263. sz. S8-as sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Sport Egyesület 
és az Önkormányzat között 2000. június 28-án létrejött (a 263/2015.-S/8. sz. sürgősségi 
indítvány 1. sz. melléklete szerinti) Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát 
kezdeményezi azzal a céllal, hogy 2015. október 9-től módosított tartalmú Megállapodás 
lépjen életbe a Felek között. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 2015. szeptember 28-ig bezárólag 
szervezzen egyeztető tárgyalást a Felek, továbbá a fóti általános iskolák intézményvezetői 
között a pályahasználat jövőben kívánatos rendjének meghatározása céljával. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a fóti 1594/2 hrsz.-ú, az 
Önkormányzat és a HOZO Kft. osztatlan közös tulajdonában lévő ingatlan nem 
önkormányzati tulajdonban lévő tulajdoni hányadát meg kívánja vásárolni – felhatalmazva a 
Polgármestert, hogy e céllal folytasson döntés-előkészítő tárgyalásokat a HOZO Kft. 
képviselőivel. 
A tárgyalások eredményéről a Képviselő-testületet a soros testületi ülésen tájékoztatni kell. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./pont: 2015. november 29. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 396/2015. 

Tárgy: Döntés a Fóti Kék Boglárka 
Nagycsaládosok Egyesülete által a HRSZ: 
5503 önkormányzati ingatlanon 
telepítendő köztéri bútorokról és 
faültetésről 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
396/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Kék Boglárka Nagycsaládosok Egyesülete által a HRSZ: 5503 önkormányzati 
ingatlanon telepítendő köztéri bútorokról és faültetésről 

(264. sz. S9-es sürgősségi anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Kék Boglárka Nagycsaládosok 
Egyesülete közérdekű kötelezettségvállalását köszönettel elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5503 hrsz-ú. 
önkormányzati tulajdonú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra hozzájárul ahhoz, 
hogy a Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesülete 1 db asztalt, 4 db padot -336.500,-Ft- és 2 
db fát -13.500,-Ft- értékben  telepítsen a telek alsó – buszmegálló felöli - oldalánál, a 
264/2015. számú sürgősségi előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rajz szerint. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megvalósítandó telepítéssel 
kapcsolatban elfogadja a „Szerződés Közérdekű Kötelezettségvállalásról” elnevezésű 
megállapodást  264/2015. számú sürgősségi előterjesztés  2. sz. melléklet szerinti tartalommal 
és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-3./ pont: azonnal  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 397/2015. 

Tárgy: Döntés Fót Város települési 
főépítészi feladatainak ellátása tárgyban 
kiírt pályázatról 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
397/2015. (IX.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása tárgyban kiírt pályázatról 
(223/B. sz. S10-es sürgősségi anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Város települési 
főépítészi feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására” kiírt pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítja. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a pályázókat értesítse. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kudela Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 24. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 406/2015. 

Tárgy Döntés a „Fót, Vörösmarty tér – 
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal 
végzett különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása” a 2015. október 1. – 2015. 
november 30. közötti időszakára szóló 
szerződés megkötéséről 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

406/2015. (IX.30) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Vörösmarty tér – Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 

menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” a 2015. október 1. – 2015. 
november 30. közötti időszakára szóló szerződés megkötéséről 

(helyszínen kiosztásra kerülő 111/C. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 358/2015. (IX.23.) KT. 
határozatát hatályában fenntartja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 407/2015. 

Tárgy: Döntés az „MLSZ Országos 
Pályaépítési Program” pályázaton való  
részvételről, és a hozzá kapcsolódó 
döntésekről 
l 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

407/2015. (IX.30) KT. HATÁROZAT 
Döntés az „MLSZ Országos Pályaépítési Program” pályázaton való  részvételről, és a hozzá 

kapcsolódó döntésekről 
(263.sz. anyag és a helyszínen kiosztásra kerülő Együttműködési megállapodás módosítás) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékleteként 
csatolt Fót Város Önkormányzata és a Fóti Sport Egyesület közötti együttműködési 
megállapodást.   
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
együttműködési megállapodást írja alá.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2015. október 1. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. szeptember 30. 



Melléklet a 407/2015.(IX.30.) KT-határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYESÉGES SZERKEZETBEN 

 
amely létrejött Fót Város Önkormányzata  Képviselő Testülete ( 2151 Fót, Vörösmarty tér 
1., nevében eljáró Bartos Sándor polgármester) – továbbiakban: Tulajdonos – és a Fóti Sport 
Egyesület, (2151 Fót, Kossuth Lajos utca 36., nevében eljáró Gáspár Zénó elnök) - 
továbbiakban: Használó – (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi napon és 
időben, a következő feltételekkel:  
 

1.) A Tulajdonos – a Fóti Sport Egyesület eredményes működésének hosszabbtávú 
támogatása érdekében – a Képviselő Testület 160/2000. sz. KT-határozata alapján 
használatba adja, Használó pedig használatba veszi: 

•  a fóti 14. sz. tulajdoni lapon 1594/2 hrsz. alatt felvett, 24.442 m2 össz-
alapterületű, természetben Fót, Kossuth u. 36. sz. alatt található sportpálya 
6526/6789 tulajdoni hányadnyi, azaz 23.496 m2-nyiterületészét (természetben a 
2002. október 2. óta aHOZO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonát 
képező 263/6789 tulajdoni hányadnyi, 946 m2-nyi területrészen kívül a teljes 
létesítményt, valamennyi berendezésével együtt), 

•  valamint a 1591 hrsz. alatt nyilvántartott, (szomszédos) 1.856 m2 össz-  
alapterületű ingatlant, a 344 m2 alapterületű öltözőépület-együttessel.  

• Használó tudomással bír arról, hogy a 1594/2 hrsz.-ú – műemléki védettségű 
- ingatlant a 1594/2/A hrsz. alatti ingatlan javára bejegyzett földhasználati 
jog terheli, amely a HOZO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t illeti.   

 
2.) A Használót használati díj-fizetési kötelezettség nem terheli, ugyanakkor a 

használatába adott ingatlanokat a jó gazda gondosságával köteles karbantartani, s úgy 
hasznosítani, hogy abból származó bevételei – a Tulajdonos által jelen Megállapodás 
4.) pontja alapján folyósított önkormányzati támogatással kiegészítve – elegendőek 
legyenek a létesítmény fenntartására és működtetésére (ideértve a közüzemi díjak 
számla ellenében történő megfizetését is). Az esetleges maradvány-összeget szakmai 
(sport-célú) kiadásokra kell fordítani.  
 

3.) A hasznosítás sem a Használó alaptevékenységét, sem a Tulajdonos – a létesítmény 
sport-célú hasznosítására vonatkozó – érdekét nem veszélyeztetheti. A Használó – e 
kötelem tiszteletben tartásával és betartásának érdekében – jogosult az ingatlan egy 
részét bérbe adni, a Tulajdonos előzetes hozzájárulásával a bérlőt kiválasztani, s a 
bérleti feltételeket meghatározva – a Tulajdonos ellenjegyzésével – bérleti szerződést 
kötni.  
A Tulajdonos (cégszerű) ellenjegyzését csak a jogszabályokkal és az önkormányzati 
rendelkezésekkel ellentétes tartalmú szerződés-tervezet esetében tagadhatja meg.  
 

4.) A Tulajdonos a Használónak évente a költségvetési rendeletben meghatározott 
összegben önkormányzati támogatást nyújthat. A támogatás folyósítása a Támogatási 
Szerződésben meghatározottak szerint történik.  

 
5.) A Tulajdonos a Használó működését egyéb módon is kész támogatni, amennyiben – 

önálló KT-határozat alapján – szponzori szerződés jön létre közte és a Fóti Sport 
Egyesület között. 



 
6.) A Használó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa birtokolt sportlétesítményt – a 

tárgyévet megelőző év december 31-ig az Önkormányzat által kijelölt referens, 
továbbá a helyi nevelési és oktatási intézmények vezetői (vagy az általuk ezzel 
meghatalmazott személyek) és az Magyar Labdarúgó Szövetség ezzel megbízott 
munkatársa által a Használóval közösen meghatározott Sportrendezvény-naptár 
alapján – iskolai, tömegsport és egyéb sport-célú közösségi rendezvények 
megtartására – térítésmentesen a Tulajdonos, ill. az általa megnevezett jogosultak 
rendelkezésére bocsátja. 
 

7.) Jelen megállapodást a Felek 2000. július 1-től, határozatlan időre szólóan kötik, 
érvénybe lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Felek között (azonos céllal és hasonló 
tartalommal) 1995. november 20-án aláírt Megállapodás.  
Az Együttműködési Megállapodás bármely fél – 180 napos felmondási idővel – 
felmondhatja (rendes felmondás), ugyanakkor Tulajdonos – a Használó részéről 
tanúsított rendeltetésellenes használat esetén – jogosult a Megállapodást azonnali 
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). 
 

8.) A Használó a használatba adott ingatlanokat csak sportcélra jogosult használni. 
Ettől eltérni csak a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. 

 
9.) Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a jelen Megállapodásban nem rögzített 

vitás kérdések megoldása érdekében együttműködnek, jogvita esetén a Dunakeszi 
Város Bíróság illetékességét ismerik el.  
Felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadják, és aláírásukkal 
hitelesítik: 

 
Fót, 2015. szeptember 30. 
 
     Bartos Sándor   Gáspár Zénó 
     polgármester        elnök 
     (Tulajdonos)   (Használó) 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 408/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Somlói u. csapadékvíz 
rendszer felújítása során felmerült 
problémák megoldására félpályás 
útfelújításra vonatkozó közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 01-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
408/2015. (X.1.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Somlói u. csapadékvíz rendszer felújítása során felmerült problémák 
megoldására félpályás útfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(helyszínen kiosztásra kerülő 133/A. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 352/2015. (IX.02.) KT. 
határozat 5./ pontját az alábbiakra módosítja: 
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2./ pontban vállat önrészre a 2015. évi 
költségvetés IV. számú módosításában a „csapadékvíz elvezetés” soráról bruttó 7.072.239 Ft 
keretösszeget biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a IV. számú 
módosításban a pénzeszköz átadás során az összeget szerepeltesse.” 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca félpályás 
útfelújítása a Béke utca és Balassa utca között” tárgyú közbeszerzési eljárást a 133/A/2015. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékelte szerinti ajánlattételi felhívás alapján megindítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban körülírt 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a 133/A/2015. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. 
Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 2./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén, a kivitelezési szerződést 
a 133/A/2015. sz. előterjesztés 2. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 
félpályás útfelújítás kivitelezési munkák fedezetére Fót Város a 2015. évi költségvetés IV. 
számú módosításában, az „útépítés tervezés és kivitelezés” soráról bruttó 18.000 eFt. 
keretösszeget biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés IV. 
számú módosításában a pénzeszköz átadás során az összeget szerepeltesse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./-3./ pont: a döntést követő 10 napon belül 4./pont: az ajánlatok 
beérkezését és elbírálását követő 3 napon belül,5./pont: az eljárásról készült összegzés 
megküldését követő 15 napon belül, 6./ a Költségvetés IV. sz. módosításakor 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 05. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 409/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Somlói u. csapadékvíz 
rendszer felújítása során felmerült 
problémák megoldására félpályás 
útfelújításra vonatkozó közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 01-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
409/2015. (X.1.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Somlói u. csapadékvíz rendszer felújítása során felmerült problémák 
megoldására félpályás útfelújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(helyszínen kiosztásra kerülő 133/A. sz. anyag) 

1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca 
félpályás útfelújítása a Béke utca és Balassa utca között” tárgyú kivitelezéshez Fót Város 
Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata 
alapján, a beruházáshoz szükséges független műszaki ellenőr kiválasztásáról ajánlattételi 
eljárás keretében gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca félpályás 
útfelújítása a Béke utca és Balassa utca között” kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri 
feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást a 133/A/2015. sz. előterjesztés 8. számú melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást az alábbiakban felsorolt műszaki ellenőröknek megküldi: 

• Kádár Zsuzsanna ügyvezető 
Pannon P.J. Kft 
2131 Göd. Hessp Róbert u. 6. 
E-mail: pannonp.j@gmail.com Tel.: 06-30-817-3611 
 

• Dénes György 
DENISEBER Kft. 
2096 Üröm, Damjanich u. 13/B. 
Email: denesgyorgy@upcmail.hu Tel.: 06-20-934-4040 
 

• Balogh Tibor egyéni vállalkozó 
8900 Zalaegerszeg, Patkó u, 49. 
Email: tibibalogh61@t-online.hu Tel.: 06-20-337-1140 

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerint lefolytatott 
eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont 
szerint lefolytatott eljárás eredményessége esetén a megbízási szerződést írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 



6./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 
félpályás útfelújítás kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok fedezetére Fót 
Város a 2015. évi költségvetés IV. számú módosításában, az „útépítés tervezés és 
kivitelezés” soráról bruttó 1.000 eFt. keretösszeget biztosít. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a költségvetés IV. számú módosításában a pénzeszköz átadás során az 
összeget szerepeltesse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2. azonnal 3./ a döntést követő 10 napon belül 4./ az ajánlatok beérkezését 
követő 10 napon belül, 5./ az ajánlatok elbírálását követő 10 napon belül, 6./ a Költségvetés 
IV. sz. módosításakor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 05. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 410/2015. 

Tárgy: Hatáskör átruházása Fót Város 
Önkormányzata és a Hites és Hiteles Kft. 
között létrejövő szakértői megbízási 
szerződés tárgyában 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 01-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

410/2015. (X.1.) KT. HATÁROZAT 
Hatáskör átruházása Fót Város Önkormányzata és a Hites és Hiteles Kft. között létrejövő 

szakértői megbízási szerződés tárgyában 
(211/A.sz. S1/-es sürgősségi anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat Hungária 
Értékpapír Zrt.-vel létrejött jogviszonyát Vizsgáló Ideiglenes Bizottság tevékenységének 
szakértői támogatása céljával megbízási szerződést kíván kötni a Hites és Hiteles 
Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű társasággal (1026 Budapest, Riadó 
utca 8., képviseli: Dr. Ladó Judit ügyvezető) 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a megkötendő 
szakértői szerződés jelen határozat alábbiak szerint módosított 1. számú melléklete szerinti 
szövegét, és felkéri a polgármestert, hogy azt a határozat meghozatalát követő napon írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015.október 2. 

A fenti határozat 1 sz. mellékletét lásd a 20 sz. jegyzőkönyv 1. sz. Mellékleteként. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 05. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 411/2015. 

Tárgy: Döntés „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera 
rendszer kiépítése” tárgyában 
kivitelezési közbeszerzési eljárásának 
megindításáról, valamint a hozzá 
kapcsolódó dokumentumokról 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 01-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

411/2015. (X.1.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „Fót közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” 

tárgyában kivitelezési közbeszerzési eljárásának megindításáról, valamint a hozzá 
kapcsolódó dokumentumokról 

(helyszínen kiosztásra kerülő 222/B. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában a MOHA BILK Bt. 
által TK-67/2015 munkaszámon készített villamos hálózati kiviteli tervet elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában a berendezések 
beszerzésére és a térfigyelő kamerarendszer kivitelezésére közbeszerzési ajánlattételi eljárást 
a 222/B előterjesztés 1. sz. melléklete alapján megindítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” kivitelezésére kiírt ajánlati 
felhívást a 222/B előterjesztés 2. sz. mellékletében  megnevezett gazdasági társaságoknak 
megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az ajánlattételi 
határidő leteltéig a DIGI-vel a hálózat használati megállapodás aláírása nem történik meg, úgy 
a kivitelezésre az ajánlati felhívását visszamondja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a DIGI 
optikai kábeleinek használatára (a 222/B/2015 sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
tartalomra is figyelemmel) kössön a DIGI Kft-vel. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 
megnevezettkivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot adó gazdasági társaság. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 
megnevezettkivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó 
döntést a polgármester hozza meg.  
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 
megnevezettkivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével az adásvétellel vegyes 
kivitelezési szerződést a polgármester írja alá. 
 



9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
beruházás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében a „Térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./-3./pont: KT döntést követő 10 munkanapon belül,4./-5./pont: 
közbeszerzési eljárás megindításakor megjelölt ajánlat adási határidő előtt 24 órával 6./pont: 
azonnal, 7./pont: a közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálását követő 10 
munkanapon belül,8./pont: a közbeszerzési eljárás döntését követő 10 napon belül, 9. pont: 
azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 412/2015. 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

412/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 413/2015. 

Tárgy:Tájékoztatás lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
413/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(282. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 282/2015. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2015. (II.25.) KT 
határozat végrehajtási határidejét 2015. december havi rendes Képviselő-testületi ülésre 
módosítja. 

3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 278/2015. (VI.24.) KT 
határozat 3./ pontjának végrehajtási határidejét 2015. december 31. napjára módosítja. 

4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) 
KT határozatának 9./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

“Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon egyes elemeiről szóló 354/2013. (VII.03.) 
határozatban foglaltak felülvizsgálata tárgyában készítsen előterjesztés a Képviselő-testület 
decemberi ülésére.” 

5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) 
KT határozatának 13./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

“Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 278-
279/2014. (VI.21.) számú határozatokban (Fót, 0203/1 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonban 
lévő erdő megosztásáról) foglalt feladatok végrehajtásáról nyújtson be előterjesztést a 
Képviselő-testület decemberi ülésére – és addig ne kössön megállapodást a 278/2014.(V.21.) 
KT-határozat 4./ pontja szerinti ingatlantulajdonosokkal.” 

6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 328/2015. (VII.15.) 
KT határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

“Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 216/2015.sz. előterjesztést 
átdolgozásra, továbbá az értékelés szempontrendszerének kimunkálására visszaadja. Az 
átdolgozott előterjesztést a Képviselő-testület 2016. februári rendes ülése elé kell terjeszteni.” 

 

 

 

 



7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 337/2015. (VII.15.) 
KT határozat 1./ pontjának végrehajtási határidejét 2015. december 31. napjára módosítja. 

 

 

8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-7./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 

Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./-8./ pont:azonnal 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 414/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Madách Imre utcai I. 
CS-2 jelű csapadékvíz csatorna 
felújításavonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítása, valamint műszaki ellenőr 
kiválasztására ajánlattételi felhívás 
tárgyában  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

414/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Madách Imre utcai I. CS-2 jelű csapadékvíz csatorna felújítása vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindítása, valamint műszaki ellenőr kiválasztására ajánlattételi 

felhívás tárgyában 
(278. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Madách Imre utcai I. 
CS-2 jelű csapadékvíz csatorna felújítása vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása, 
valamint műszaki ellenőr kiválasztására ajánlattételi felhívás tárgyában készített 278/2015. 
sz. előterjesztés tárgyalását elnapolja a Képviselő-testület 2015. decemberi rendes ülésére. 
Határidő: 2015. december 16. 
Felelős: polgármester 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 415/2015. 

Tárgy:Döntés a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs 
utcák gyalogátkelőhely  létesítése a 2102 j. 
út 13+275 km szelvényében” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a hozzá kapcsolódó  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

415/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „2102 j. út melletti járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely  
létesítése a 2102 j. út 13+275 km szelvényében” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 

megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről  
   (279. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 13+275 
km szelvényében”tárgyú közbeszerzési eljárást a mellékelt ajánlattételi felhívás (279/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklet) alapján megindítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 13+275 
km szelvényében” tárgyú közbeszerzés ajánlattételi felhívását a 279/2015. sz. előterjesztés 3. 
sz. melléklet szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt 
kötelezettség vállalás fedezetét az Önkormányzat 2015. évi költségvetése „Tóli bánya 
gyalogátkelőhely építése (járda, közvilágítás)” soráról biztosítja úgy, hogy a következő 
költségvetés módosításkor a céltartalék oszlopból kerüljön át a módosított előirányzat 
oszlopba. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetés IV. számú 
módosításában a pénzeszköz átadás során a költségvetés IV. sz. módosításában és az átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletben is szerepeltesse az összeget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: a költségvetési módosítást követően azonnal, 2./ pont: a költségvetési 
módosítást követő 10 napon belül, 3./ pont: az ajánlatok beérkezését és elbírálását követő 
rendes Képviselő-testületi ülés, 4./ pont: a következő költségvetési IV. számú módosítás 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 416/2015. 

Tárgy:Döntés a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs 
utcák gyalogátkelőhely  létesítése a 2102 j. 
út 13+275 km szelvényében” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a hozzá kapcsolódó  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

416/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „2102 j. út melletti járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely  
létesítése a 2102 j. út 13+275 km szelvényében” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 

megindításáról és a hozzá kapcsolódó döntésekről  
   (279. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 
13+275 km szelvényében” tárgyú kivitelezéshez Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata alapján, a beruházáshoz 
szükséges független műszaki ellenőr kiválasztásáról ajánlattételi eljárás keretében 
gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 
13+275 km szelvényében” kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó 
ajánlattételi felhívást a 279/2015. sz. előterjesztés 4. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást a 279/2015. sz. előterjesztés 5. sz. melléklet szerinti műszaki 
ellenőröknek megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerint lefolytatott 
eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság hozza 
meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 
kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok fedezetére Fót Város a 2015. évi 
költségvetés IV. számú módosításában, az „útépítés tervezés és kivitelezés” soráról bruttó 
1.000 eFt. keretösszeget biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
költségvetés IV. számú módosításában a pénzeszköz átadás során a költségvetés IV. sz. 
módosításában és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben is szerepeltesse az összeget. 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2. azonnal 3./ a döntést követő 10 napon belül 4./ az ajánlatok beérkezését 
követő rendes Képviselő-testületi ülésen, 5./ a Költségvetés IV. sz. módosításakor 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 417/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat és 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, továbbá a 
FÓTI Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére történő tisztítószer 
beszerzése tárgyában lefolytatandó  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

417/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági 
Ellátó Szervezet, továbbá a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő 

tisztítószer beszerzése tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról és a hozzá 
kapcsolódó döntésekről 

(272.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata, a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint Beszerzési 
Megállapodás megkötésével a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 
közösen közbeszerzési eljárást folytat le tisztítószer beszerzés tárgyában. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat, 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a FÓTI 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére tisztítószer beszerzése tárgyában a 
272/2015. sz. Előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti felhívással a közbeszerzési eljárást 
megindítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tisztítószer beszerzése 
tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a szolgáltatás időtartamát az aláírást követő kettő 
éves időtartamra (2016. január 01. napjától – 2017. december 31. napjáig) vonatkozóan 
határozza meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tisztítószer beszerzése 
tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását a 272./2015. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt, a Fóti 
GESZ valamint a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a 
tisztítószerbeszerzése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a 
szerződést írják alá az eljárás nyertesével. 
 

7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
beszerzés pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. és 2017. évi költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a fedezet 2016. és 2017. évi költségvetésbe, valamint a 
2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletébe való beépítésről is. 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ -2./-3./azonnal 4./ a döntést követő 5 napon belül 5./ az ajánlatok beérkezését 
követő Képviselő-testületi ülésen 6./ a Képviselő testületi döntést követő legkésőbb 30 napon 
belül, 7./a Fót Város Önkormányzata 2016. és 2017. évi költségvetés elkészítése, valamint a 
2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe építése  
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 418/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és 
terjesztésére” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

418/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” 

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (273. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 273/2015. sz. előterjesztés tárgyalását a Képviselő-
testület 2015. novemberi rendkívüli ülésére elnapolja. 
 
Határidő: 2015. november 11. 
Felelős: polgármester 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 419/2015. 

Tárgy:Döntés a lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadására 
és elidegenítésére vonatkozó helyi 
szabályokról szóló önkormányzati 
rendeletről. 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
419/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére 
vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletről. 

 (203/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére vonatkozó helyi szabályokról 
szóló, 203/A. sz., vitaanyagként előterjesztett önkormányzati rendelet-tervezet végső verzióját 
a Testület állandó bizottságainak álláspontja ismeretében kell kidolgozni, és végszavazásra a 
novemberi rendkívüli testületi ülés elé terjeszteni. 
Határidő: 2015. november 11. 
Felelős: polgármester 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 420/2015. 

Tárgy:Döntés keretösszeg megállapításáról 
csatornaleágazások utólagos kiépítésére 

 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

420/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés keretösszeg megállapításáról csatornaleágazások utólagos kiépítésére 

(271. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízcsatorna 
rákötéseket, ahol az a lakó önhibáján kívül nem készült el - meg kívánja oldani. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére: 

• szakértő megbízása, 
• bemérés, feltárás megrendelése, 
• amennyiben szükséges a telekhatárig történő beállás kivitelezési és tervezési 

költségének viselése. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban 
körülírt feladatok ellátásával, valamint felkéri, hogy az ahhoz szükséges intézkedéseket tegye 
meg, szerződéseket írja alá. 
 
4./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 
intézkedések keretösszegét bruttó 1.500.000 Ft-ban állapítja meg, melynek fedezetét  az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének „csapadékvíz elvezetés” sora terhére biztosítja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a megállapított összeget a 2015. évi költségvetés IV. számú 
módosításába építse be.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: Polgármester 
Határidő: 1./pont azonnal 2./-3./ pont a döntéstől számított 60 munkanapon belül, 4./ pont az 
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének IV. számú módosításakor 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 421/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Szabó Dezső utca- 
Móricz Zsigmond utca – Veres Péter utca 
közúti csomópont jelzőlámpás áttervezése 
és kivitelezése tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

421/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Szabó Dezső utca- Móricz Zsigmond utca – Veres Péter utca közúti csomópont 

jelzőlámpás áttervezése és kivitelezése tárgyában 
(Sürgősségi  237/A. sz. anyag  S/2.) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2102. j. út 12+756 km 
szelvényében (Szabó Dezső u. – Móricz Zsigmond u. – Veres Péter u.) lévő csomópont 
jelzőlámpás áttervezése és kivitelezése tárgyában 2015.09.10-én megkötött Társfinanszírozási 
Szerződés alapján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által benyújtott, 
önkormányzati önrész megemelésére irányuló egyeztetési kérelmet támogatja, a 
Társfinanszírozási Szerződés III/5. pontja szerinti feltételekkel vállalt bruttó 7.072.239 Ft, 
(azaz Hétmillió-hetvenkétezer-kettőszázharminckilenc Forint) önrész bruttó 5.107.137 Ft-al 
(azaz Ötmillió-százhétezer-százharminchét Forinttal) történő megemelését elfogadja, s ezáltal 
bruttó 12.179.376 Ft (azaz Tizenkétmillió-százhetvenkilenc-háromszázhetvenhat Forint) 
önkormányzati önrészt biztosít. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
2015.09.10-én aláírt Társfinanszírozási szerződés III/3. pontjában foglaltaknak megfelelően 
az 1. pontban meghatározottak szerint a megegyezésre vonatkozó megállapodást írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 352/2015. (IX.02) KT. 
határozatának 4./ és 5/. pontját visszavonja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
2015.09.10-én aláírt Társfinanszírozási Szerződés III/5. pontja szerinti feltételekkel a  vállalt 
bruttó 12.179.376 Ft (azaz Tizenkétmillió-százhetvenkilenc-háromszázhetvenhat Forint) Fót 
Város Önkormányzatát terhelő önrészt az NFM „Közúthálózat fenntartás és működtetés” 
fejezeti kezelésű előirányzat 10032000-00290737-50000074 számú számlája javára a MK 
által lefolytatandó közbeszerzési eljárás ajánlati árának ismeretében, de még az 
eredményhirdetést megelőzően utalja át és az átutalás igazolását küldje meg a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Társfinanszírozási Szerződés V/2. pontjában 
megadott kapcsolattartója részére.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1./ pontban vállalt önrészre a 2015. évi 
költségvetés IV. számú módosításában a „Csapadékvízelvezetés” soráról bruttó 12.179.376,- 
Ft keretösszeget biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a IV. számú 
módosításban a pénzeszköz átadás során az összeget szerepeltesse.  
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,2./,3./,5./ pont: azonnal; 4./ pont: az MK által lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás ajánlati árának ismeretében, de még az eredményhirdetést megelőzően.  
 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 422/2015. 

Tárgy:Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 7/2015 (II.25.) önkormányzati 
rendelet IV. számú módosításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

422/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015 (II.25.) 

önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról. 
(269. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi költségvetési 
rendelet IV. sz. módosításakor a FKKK költségvetését - 1x50 eFt összegű rendkívüli 
munkáltatói segély folyósítása céljával - 50 eFt-tal megemeli a Működési céltartalék sora 
terhére. 
 
Határidő: 2015. évi költségvetés IV. módosítása  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 423/2015. 

Tárgy:Rendelet-alkotás Fót Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
423/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Rendelet-alkotás Fót Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(241/A sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rendelet-alkotás Fót 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról” tárgyában készült 
241/A/2015. sz. előterjesztés tárgyalását a Képviselő-testület 2015. novemberi rendkívüli 
ülésére elnapolja. 
Határidő: 2015. november 11. 
Felelős: polgármester 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 424/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központi igazgatói 
(magasabb vezető)pályázatának kiírásáról 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

424/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központi igazgatói (magasabb vezető) 

pályázatának kiírásáról. 
(276. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy munkáltatói jogkörében eljárva pályázatot ír 
ki a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezető) 
feladatainak ellátására a 276/2015. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
2./ Fót Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1./ pontban 
meghatározott pályázati felhívás közzétételéről a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes 
oldalán, valamint Fót Város honlapján. 
 
3./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázók meghallgatására és a beérkező 
pályázatok írásban történő véleményezésére a jogszabály által előírt szakmai bizottság tagjai 
közé az alábbi személyeket bízza meg a Képviselő-testület részéről: 
- Takács István képviselő 
- Dr. Vargha Nóra Mária képviselő  
- Gellai István képviselő  
- Lévai Sándorné képviselő 
- Madaras Ádám képviselő 
- Merkwart Krisztián képviselő 
- Seszták Szabolcs külső bizottsági tag 
 
4./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 150/1992. (IX.20.) 
Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében meghatározott szervezeteket keresse meg a szakmai 
bizottságba tagok delegálása céljából. 
 
5./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi 
Központ igazgatói (magasabb vezető) feladatainak ellátására kiírt pályázat eljárási rendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 

Feladat megnevezése Határidő 
Pályázat megjelenése a 
www.kozigallas.gov.hu oldalon 

2015. december 21-ig (hétfő) 

Pályázat benyújtásának határideje 2016. január 26. (kedd)  
Értékelő Bizottság meghallgatása 2016. február 16-ig (kedd) 
KT döntés 2016. február 24. (szerda)  
Munkakör betöltése 2016.04.01. 



 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 
1./, 3./, 5./ pont: azonnal 
2./ pont: NKI, valamint Fót Város honlapján történő megjelentetésre: 2015. december 21-ig, 
4./ pont: döntést követő 15 napon belül 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 425/2015. 

Tárgy:Tájékoztatás az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
425/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról 
(277. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról szóló, 277/2015. anyagként 
előterjesztett tájékoztatást nem veszi tudomásul. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 426/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót Város 2015-2020. 
évekre vonatkozó Környezetvédelmi 
Programjának tervezéséről 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
426/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót Város 2015-2020. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 
tervezéséről 

(267. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja Fót Város 

2015-2020. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának tervezetét. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján 

intézkedjen Fót Város 2015-2020. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Program 
tervezetének megküldéséről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény szerinti szervek, hatóságok és önkormányzatok részére. 

 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Fejlesztési 

Bizottságot, valamint a Hivatalt, hogy a 2016. évi költségvetés koncepciójának 
előkészítésekor a környezetvédelmi program zöldfelületi, városképi és városépítészeti 
részének kibontásához és megvalósításához anyagi eszközként 100 MFt összeget 
tervezzen be. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal; a 2. pont tekintetében a döntést követő 8 napon 
belül; a 3. pont tekintetében a 2016. évi költségvetési koncepció előkészítésekor. 
 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 427/2015. 

Tárgy:Döntés a Magyar Telekom Nyrt. és 
Fót Nagyközség Önkormányzata között 
2003 januárjában a fóti 1892 hrsz-ú 
ingatlanon bázisállomás elhelyezésére 
megkötött bérleti szerződés újrakötéséről 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
427/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Magyar Telekom Nyrt. és Fót Nagyközség Önkormányzata között 2003 januárjában 
a fóti 1892 hrsz-ú ingatlanon bázisállomás elhelyezésére megkötött bérleti szerződés 

újrakötéséről 
(262. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Telekom Nyrt. 
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55., együttesen képviseli: Telek Zoltán Vagyongazdálkodási 
Osztályvezető, Bárány József Városgazdálkodási Senior Szakmai Irányító) részére bérbe adja 
a Fót, 1892 hrsz. alatt felvett, természetben a 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám alatt 
található ingatlan tetőszintjén található, közösen kijelölt 20 m2 alapterületű részét a 262/2015. 
számú előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti bérleti szerződés tervezetben foglalt feltételekkel, 
nettó 1 929 856 Ft/év+ÁFA – évenkénti inflációval korrigált – bérleti díj ellenében 2020. 
december 31. napjáig terjedő időtartamra. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
262/2015. számú előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a bérleti szerződést a 
Magyar Telekom Nyrt-vel kösse meg.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntéstől számított 15 munkanapon belül. 
 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 428/2015. 

Tárgy:Döntés, a Fót Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének 
tetőfelújítása cserépfedéssel beérkező 
pályázatok elbírálásáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

428/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés, a Fót Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének tetőfelújítása 

cserépfedéssel beérkező pályázatok elbírálásáról 
(120/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének tetőfelújítása cserépfedéssel kivitelezése” tárgyában 
kiírt ajánlattételi eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 
 

-  Techno-Qualitas Kft. (1194 Budapest, Karton utca 8.)  
-  Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.)  
-  Tree- Best Kft. (2151 Fót, Mezősor u. 7.)  
 

  2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének tetőfelújítása cserépfedéssel kivitelezése” 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás eredményes volt. 

 
  3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a 
Keszi-Bau Kft. (székhely: 2151 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) tette. A nyertes ajánlat 
összege nettó 6.761.820 Ft, azaz bruttó: 8.587.511.-Ft, ezért őt a Képviselő-testület az eljárás 
nyertesévé nyilvánítja. 
 

  4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének tetőfelújítása cserépfedéssel kivitelezése” tárgyában 
kiírt ajánlattételi eljárás nyertesévé a Keszi-Bau Kft. (székhely: 2151 Dunakeszi, Mányoki 
Ádám tér 4.) nyilvánítja. 

 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének tetőfelújítása cserépfedéssel kivitelezése” 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot követő ajánlatot a Tree-Best Kft. (2151 Fót, Mezősor u. 7.) ajánlattevő tette nettó 
8.366.975.- Ft, azaz bruttó: 10.626.058.- Ft  összeggel. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai épületének tetőfelújítása cserépfedéssel 
kivitelezéséhez szükséges kivitelezési szerződést a 120/C/2015. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal a Keszi-Bau Kft-vel írja alá. 
 
 



Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ pont: azonnal, 6./ pont: döntéstől számított 10 napon belül 
 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 429/2015. 

Tárgy:Döntés a 2151 Fót, Bölcsőde utca 1 
szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges 
kialakítása - költség kimutatás és szükség 
szerint terv készíttetése- tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

429/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 2151 Fót, Bölcsőde utca 1 szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása - 

költség kimutatás és szükség szerint terv készíttetése- tárgyában. 
(285. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bölcsőde utca 1. szám 
alatti Bölcsőde kert végleges műszaki tartalmának kialakítására munkacsoportot alakít. A 
munkacsoport tagjai: Németh József alpolgármester, Bíró Zoltán, Gellai István, Madaras 
Ádám, Merkwart Krisztián, dr. Vargha Nóra képviselők, Seszták Szabolcs Jogi, Ügyrendi és 
Emberi Erőforrás Bizottság külső tagja, jegyző által a Közös Önkormányzati Hivatal részéről 
kijelölt beruházási ügyintéző, Nyéki Lászlóné intézményvezető. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 430/2015. 

Tárgy:Döntés a 2151 Fót, Bölcsőde utca 1 
szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges 
kialakítása - költség kimutatás és szükség 
szerint terv készíttetése- tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

430/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 2151 Fót, Bölcsőde utca 1 szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása - 

költség kimutatás és szükség szerint terv készíttetése- tárgyában 
(285. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bölcsőde utca 1. szám 
alatti Bölcsőde kert átépítésére költség kimutatást, szükség esetén tervet készíttet.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok elvégzésére ajánlattételi eljárást folytat le a 285/2015.sz.előterjesztés 6. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívást küld a 285/2015. sz. előterjesztés 7. sz. 
mellékletében szereplő gazdasági szereplők részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
beérkezett árajánlatokról készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő 
rendes ülésére.A nyertes személyére vonatkozó döntést a Képviselő testület hozza meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban megnevezett 
Boglárka Bölcsőde kert költség kimutatás és szükség szerinti terv elkészítéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet, bruttó 350eFt összegig a Boglárka Bölcsőde férőhely bővítése sorról 
biztosítja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./-3./ pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 4./pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követő rendes Képviselő-testületi ülés, 5./pont: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 431/2015. 

Tárgy:Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 
I. féléves helyzetéről 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
431/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 
(korábban kiküldött 230. anyag + Kiegészítés) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti KÖH tájékoztatását a 
373/2015.(IX.23.) KT-határozat végrehajtásáról a 230. sz. előterjesztés Kiegészítésében 
foglaltak szerint tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 432/2015. 

Tárgy: Döntés a 2151 Fót, Bölcsőde utca 1 
szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges 
kialakítása - költség kimutatás és szükség 
szerint terv készíttetése- tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

432/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 2151 Fót, Bölcsőde utca 1 szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása - 

költség kimutatás és szükség szerint terv készíttetése- tárgyában. 
(285. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Döntés a 2151 Fót, 
Bölcsőde utca 1 szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása - költség kimutatás és 
szükség szerint terv készíttetése” tárgyban hozott 429/2015. (X.21.), 430/2015. (X.21.) KT. 
határozatait visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bölcsőde utca 1. szám 
alatti Bölcsőde kert végleges műszaki tartalmának kialakítására munkacsoportot alakít. A 
munkacsoport tagjai: Németh József alpolgármester, Bíró Zoltán, Gellai István, Madaras 
Ádám, Merkwart Krisztián, dr. Vargha Nóra képviselők, Seszták Szabolcs Jogi, Ügyrendi és 
Emberi Erőforrás Bizottság külső tagja, jegyző által a Közös Önkormányzati Hivatal részéről 
kijelölt beruházási ügyintéző, Nyéki Lászlóné intézményvezető. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az alpolgármestert, 
hogy a munkacsoport által előkészített szakmai javaslaton alapuló kivitelezésre irányuló 
ajánlattételi felhívást terjessze be legkésőbb 2015. november 30-ig a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság ülésére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottságot a 3./ pontban meghatározott ajánlattételi felhívás tartalmának 
elfogadására. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által elfogadott ajánlattételi felhívás aláírására 
és a Bizottság által meghatározott gazdasági szereplők részére történő megküldésére. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett 
árajánlatokról készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére. 
A nyertes személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bölcsőde utca 1. szám 
alatti Bölcsőde kert kialakításához szükséges pénzügyi fedezetet bruttó 7 MFt összegig a 
Boglárka Bölcsőde férőhely-bővítése sorról biztosítja. 
 
 
 



Felelős: 1./, 2./, 5./, 6./, 7./ pont tekintetében: Bartos Sándor polgármester 
3./ pont tekintetében: Németh József alpolgármester 
4./ pont tekintetében: PFB 
 

Határidő: 1./, 2./, 7./ pont tekintetében: azonnal 
3./ pont tekintetében: 2015. november 30. 
4./ pont tekintetében: 2015. november 30. 
5./ pont tekintetében: Pénzügyi Fejlesztési Bizottság döntését követő 5 napon belül 
6./ pont tekintetében: ajánlatok beérkezését követő Képviselő-testület soron 
következő rendes ülése 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 433/2015. 

Tárgy: Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének 
elfogadása 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

433/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének elfogadása. 

(274. sz. anyag + Kiegészítés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének elfogadása tárgyában benyújtott 274. sz. 
előterjesztés tárgyalását 2015. november 11-i rendkívüli ülésére halasztja. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2015. november 11. 
 

 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 434/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, 5695 hrsz.-ú ingatlan 
felajánlásáról 

 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

434/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, 5695 hrsz.-ú ingatlan felajánlásáról 

(korábban kiküldött 261. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja megvásárolni a 
Vogl Péter által eladásra felkínált, Fót, belterület 5750 helyrajzi számú „kivett beépítetlen 
terület” művelési ágú, 5750 m2 területű földterületet a felajánlott 300,- Ft/m2 (azaz: 
Háromszáz forint/négyzetméter), mindösszesen bruttó 1.725.000,- Ft (azaz: Egymillió-
hétszáz-huszonötezer) vételáron. 
A fenti döntésről az ajánlattevőt írásban is értesíteni kell. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 435/2015. 

Tárgy:Döntés az Auchan Magyarország 
Kft-vel kötött Együttműködési 
Megállapodás  mellékleteinek 
módosításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

435/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az Auchan Magyarország Kft-vel kötött Együttműködési Megállapodás  

mellékleteinek módosításáról 
(112/D. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Auchan 
Magyarország Kft. Fóti Áruházával, az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatban 2015. október 1. napjától 
kötött határozatlan idejű Együttműködési Megállapodás 1. és 2. számú mellékletének 
módosításához hozzájárul. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak 
alapulvételével a 112/D. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal Fót 
Város Önkormányzata nevében az Auchan Magyarország Kft. Fóti Áruházával az 
Együttműködési Megállapodás módosítását aláírja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal; a 2. pont tekintetében a döntést követő 5 napon 
belül. 
 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 436/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Honfoglalás sétány, 
és Hóvirág u. közvilágítási hálózat 
kiépítéséhez szükséges tervezői feladatok 
ellátásához keretösszeg megemeléséről 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
436/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Honfoglalás sétány, és Hóvirág u. közvilágítási hálózat kiépítéséhez szükséges 
tervezői feladatok ellátásához keretösszeg megemeléséről. 

(135/C. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 320/2015. (VII.15.) KT 
határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2./ pontban 
meghatározott tervezési munkálatok fedezetét, bruttó 571.500.- Ft összeget Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi költségvetése Belterületi közvilágítási hálózat bővítése során 
rendelkezésre álló bruttó 4.000.000 Ft terhére biztosítja.” 
 

Felelős: Bartos Sándorpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 437/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. szám alatti önkormányzati lakás 
felújításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

437/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Március 15. u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújításáról 

(283. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlant felújíttatja 283/2015. számú előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező árazatlan költségvetés kiírás szerinti műszaki tartalommal.   
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti feladatra 
vonatkozó kivitelezői ajánlatkérő felhívást 283./2015. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti. 
ajánlattételi felhívást a 283/2015. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti gazdasági 
társaságoknak megküldi. 
 
4./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás eredményességéről, 
érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a Képviselő–testület hozza 
meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat azok értékelésével együtt terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 1,8 Millió forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
„Történelmi Városközpont sétányparkoló kivitelezése” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 napon belül, 4-5. /pont: 2015. 
november 30., 6./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 438/2015. 

Tárgy:Döntés az utcanév táblák pótlásának 
IV. üteméről ( Öreghegy, Somlyó-tó   
környéke) 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

438/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az utcanév táblák pótlásának IV. üteméről ( Öreghegy, Somlyó-tó   környéke) 

(284. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót utcanév táblák IV. 
ütemének keretében legyártatja és felszerelteti az Öreghegy és Somlyó-tó melletti lakóövezet 
utcanév tábláit a 284/2015. számú előterjesztés 1. sz. melléklete alapján. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. pontban 
meghatározott feladatra vonatkozó ajánlattételi felhívást a 284/2015. számú előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 
meghatározott ajánlattételi felhívást a 284/2015. számú előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti gazdasági társaságoknak legyen megküldve. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 
meghatározott feladat tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést 
a polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az utcanév 
táblák gyártására és kihelyezésére vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményessége esetén a 
vállalkozói szerződést írja alá az eljárás nyertesével.  
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban 
meghatározott feladat végrehajtására nettó: 787.400,- Ft összeget biztosít az Önkormányzat 
2015. évi költségvetés dologi kiadások „utcanév táblák pótlása” sora terhére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal; 3./ pont: a döntést követő 5 munkanapon belül, 4./pont: az 
ajánlatok beérkezésétől számított 15 munkanapon belül; 5./ pont: a beérkezett ajánlatok 
értékelését követő 15 munkanap, 6./ pont: azonnal 
 
 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 439/2015. 

Tárgy:Döntés a rendkívüli települési 
támogatás természetben nyújtott tűzifa 
beszerzése tárgyában 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
439/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában 
(289. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a Fóti 
Közszolgáltató Kft által kivágott 80 m3 önkormányzati tűzifának, a rászorult családok részére 
természetben rendkívüli települési támogatásként való kiosztásával. 
 
2./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. 80 m3 tűzifa 
darabolására, valamint a megadott címre történő kiszállítására megtett bruttó 4.500.-Ft/cím 
ajánlattételét elfogadja. 
 
3./ Fót Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pontot alapján a 
Fóti Közszolgáltató Kft-vel a feladat ellátására vonatkozó Megbízási szerződést kösse meg. 
 
4./ Fót Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett kérelmek 
számától függően kéthetente a tűzifát rendelje meg a Tímár Vaskereskedelmi Kft-től a 
szociális ellátások (természetben) sora terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a döntést követő 10. napon 
 
 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 440/2015. 

Tárgy:Döntés testületi és bizottsági ülések 
kép- és hanganyagának rögzítése és 
publikálása tárgyában 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
440/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés testületi és bizottsági ülések kép- és hanganyagának rögzítése és publikálása tárgyában 
(288 sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1-jétől a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik a képviselő-testületi ülések kép- és 
hanganyagának, továbbá a bizottsági ülések hanganyagának rögzítéséről és Fót Város 
honlapján - a 288/2015. számú előterjesztésben leírt módon - történő közzétételéről. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ 
pontban meghatározott feladatellátás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását ennek figyelembevételével 
terjessze a Képviselő-testület decemberi ülésére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladatellátás érdekében eszközbeszerzéshez bruttó 600.000,-Ft összeget 
biztosít a 2016. évi átmeneti gazdálkodás terhére. 
 
Felelős:  1./, 3./ pont:Bartos Sándor polgármester 
 2./ pont: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./ azonnal 
  2./ pont: 2015. decemberi KT ülés 

3./ pont: 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásakor 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 441/2015. 

Tárgy:Döntés Apponyi Franciska szobor 
állításával kapcsolatos 
szerződésmódosítási kérelem 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
441/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Apponyi Franciska szobor állításával kapcsolatos szerződésmódosítási kérelem 
(290. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata és 
a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága között 2014. július 17. napján létrejött „Köztéri 
szobor megvalósítására és felállítására Gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciskáról (alkotó: 
Orbán Előd)” pályázati cél megvalósítására irányuló Támogatási szerződés alábbiak szerinti 
módosítását kezdeményezi:  
3.) pont: A megvalósítás teljesítési időtartama: 2014. 12.15. - 2015. 09. 30. helyett 2014. 
12.15. - 2016. 04.15.  
7.) pont: A támogatott a szerződés teljesítéséről: 2015. 11.30. helyett 2016. 05. 30. 
A pénzügyi elszámolásban benyújtott bizonylatok (2. bekezdés): 2015. 11. 15. helyett 2016. 
04. 25. 
19.) pont: A támogatás utalásának várható időpontja: 
Utolsó sor: 2015. 12.30. helyett: 2016. 06.30.  
A támogatásból történő kifizetések finanszírozási időszakai:  
Utolsó sor: 2015. 03.01. – 2015.03.30. helyett: 2015. 03.01. -  2016. 05.30. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a gróf Apponyi 
Apponyi Franciska köztéri szobor megalkotására vonatkozó Orbán Előd szobrászművésszel 
kötött Vállalkozási szerződés módosításához az alábbiak szerint:  
5. pont: Teljesítési határidő:2015. október 23. helyett 2016. március 15.   
A Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező Kifizetési ütemterv: 
Végszámla: 2015. október 23-ig helyett: 2016. március 15-ig. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződés 1./ pontban meghatározott módosítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 2./ 
pontban meghatározott vállalkozási szerződés módosítása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az átütemezett kifizetési 
összegek fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 61/2015.(II.25.) KT 
határozatban szereplő Apponyi Franciska szoborállítás időpontját 2015. november 29-ről 
2016. március 15-re módosítja. 



 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./pont: azonnal 
  3./ pont: döntést követő 3 munkanapon belül 

4./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül  
5./ pont: 2016. évi költségvetés tervezet beterjesztése 
6./ pont: azonnal 

 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 442/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Egészségügyi 
Központ lapos tető teljes körű felújítása” 
című beérkezett  kivitelező pályázati 
nyertesének személye tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

442/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” című beérkezett  

kivitelező pályázati nyertesének személye tárgyában 
(Sürgősségi később küldendő 144/B. sz. anyag  S/4.) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Egészségügyi 
Központ lapos tető teljes körű felújítása” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a következő 
gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 
 

-  Techno-Qualitas Kft. (1194 Budapest, Karton utca 8.)  
-  Saturnus Építőipari és Szolgáltató Kft (1173 Budapest, Ferihegyi út 90.) 
-  Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
-  Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.)  
 

  2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Egészségügyi 
Központ lapos tető teljes körű felújítása” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás eredményes volt. 

 
  3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a Keszi-Bau 
Kft. (székhely: 2151 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) tette. A nyertes ajánlat összege nettó 
9. 949.841Ft bruttó 12.636.298.-Ft. 

 
  4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Egészségügyi 
Központ lapos tető teljes körű felújítása” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás nyertese a Keszi-
Bau Kft. (székhely: 2151 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) . 

 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Egészségügyi 
Központ lapos tető teljes körű felújítása” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot a Techno-
Qualitas Kft. (1194 Budapest, Karton utca 8. ) ajánlattevő adta nettó 12.285.317,-Ft, bruttó 
15.602.353,-Ft összegben. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy „Fót 
Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” kivitelezési szerződését a 144/B/2015. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Keszi-Bau Kft-vel írja alá. 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ pont: azonnal, 6./ pont: döntéstől számított 15 munkanapon belül 
 
 
 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 443/2015. 

Tárgy:Döntés a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátása ajánlatételi eljárásának 
eredményéről és egy új pályázat kiírásáról 

 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
443/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása 
ajánlatételi eljárásának eredményéről és egy új pályázat kiírásáról. 

(Sürgősségi 225/A. sz. anyag  S/1.) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátása a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra” tárgyában kiírt 
ajánlattételi eljárás során a FÓTSZIPPI Kft. (2151 Fót, Áchim u. 34.) által benyújtott ajánlat 
az Ajánlattételi dokumentáció 6.h. pontjában foglaltak szerint érvénytelen. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város közigazgatási 
területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása a 
2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás 
eredménytelen volt. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a FÓTSZIPPI Kft. képviselőjét. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 225/A. sz. előterjesztésben 
foglaltak alapján a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok 
ellátására a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan Fót Város 
Önkormányzat Versenyszabályzata alapján vállalkozói meghívásos ajánlatkérési eljárást 
folytat le. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 13. 10.00 óra ajánlat 
beadási határidővel jóváhagyja a 225/A. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletét képező 
Ajánlattételi felhívást és Ajánlattételi dokumentációt, amelyet az alábbiakban felsorolt 
vállalkozásoknak kell megküldeni: 

• CSATISZ Kkt.  – 2151 Fót, Barczag u. 11. 
• FÓTSZIPPI Kft. – 2151 Fót, Áchim u. 34. 
• Tátra SZIPI Bt. – 2151 Fót, Attila u. 51. 
• Terra-Városkút Kft. – 1211 Budapest, Központi út 67. 
• Somogyi Ferenc – 2151 Fót, Keszihegyi u. 9. 

 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás eredményéről és a 
nyertes ajánlattevőről szóló döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az eljárás nyertese az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot adó gazdasági társaság. 



 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az arról készült dokumentációt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-2., a 4. és a 6. pont tekintetében azonnal, a 3. és az 5. pont tekintetében a 
döntést követő 5 napon belül, a 7. pont tekintetében az előterjesztésre vonatkozóan a KT 
2015. december havi rendes ülése. 
 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 444/2015. 

Tárgy:Döntés a II. sz. és a IV. sz. védőnői 
körzet módosításáról 

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 

 
444/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a II. sz. és a IV. sz. védőnői körzet módosításáról 
(Sürgősségi 265. sz. anyag  S/3.) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a védőnői körzetbeosztást 
akként kívánja módosítani, hogy a IV. sz. körzetből a II. sz. körzetbe sorolja át az alábbi 
közterületeket: 

Széchenyi István utca 
Virág Benedek utca 
Czuczor Gergely utca 
Bartók Béla utca 
Bartók Béla köz 
Munkácsy Mihály utca 
Károlyi István utca 
Patak sor  

 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény igazgatóját az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a védőnői 
körzetek átfogó felülvizsgálatát követően, az 1. pontban foglaltak figyelembevételével a 2015. 
decemberi képviselő-testületi ülésre terjessze elő a védőnői körzetekről szóló 
rendelettervezetet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felelős: 1. pont, 3. pont: Bartos Sándor polgármester; 2. pont: Virághné Apjok Anna Mária 
igazgató 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: a döntést követő 10 napon belül, 3. pont: 2015. november 
24 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 445/2015. 

Tárgy:Fót Helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv East Gate Business Park 
területére vonatkozó módosítására 
beérkezett vélemények elfogadása 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 21-i rendes, nyílt üléséről 
 

445/2015. (X.21.) KT. HATÁROZAT 
Fót Helyi építési szabályzat és szabályozási terv East Gate Business Park területére vonatkozó 

módosítására beérkezett vélemények elfogadása 
(Sürgősségi 292. sz. anyag  S/5.) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyeztetési eljárásban résztvevő 
államigazgatási szervek és partnerek véleményét megismerte. A vélemények a HÉSZ és az 
SZT bemutatott dokumentáció szerinti módosítását nem kifogásolták. A véleményeket a 
Képviselő-testület elfogadja. A településrendezési eszközök módosításának véleményezési 
szakaszát lezárja. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési eszköz tervezetét, 
az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett 
egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus 
adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörben 
eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak. 
 
Határidő: A határozat közzétételétől számított 5. nap 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 21. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 451/2015. 

Tárgy:Döntés „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera 
rendszer kiépítése” tárgyában ajánlat 
érvénytelenné nyilvánításáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. október 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

451/2015. (X.29.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „Fót közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” 

tárgyában ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 
(222/C. sz. anyag) 

 
1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában a Future Security Zrt. 
ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 98. § (2) bekezdése alapján eljárva a Kbt.74. § (1) bekezdésének e) 
pontja alapján érvénytelennek minősíti és ennél fogva vele tárgyalást nem folytat. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 411/2015. (X.1.) 
KT. határozatának 7. pontját megváltoztatja úgy, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteséről 
szóló döntést ne a polgármester, hanem a Képviselő-testület hozza meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. október 29. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 452/2015. 

Tárgy:Döntés „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera 
rendszer kiépítése” tárgyában adásvétellel 
vegyes kivitelezési szerződés 
módosításáról 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 05-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
452/2015. (XI.05.) KT. HATÁROZAT 

Döntés „Fót közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” 
tárgyában adásvétellel vegyes kivitelezési szerződés módosításáról 

(222/D. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában szerződést kíván kötni. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 06. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 453/2015. 

Tárgy:Döntés „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera 
rendszer kiépítése” tárgyában adásvétellel 
vegyes kivitelezési szerződés 
módosításáról 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 05-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
453/2015. (XI.05.) KT. HATÁROZAT 

Döntés „Fót közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” 
tárgyában adásvétellel vegyes kivitelezési szerződés módosításáról 

(222/D. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában készült, a 222/D/2015. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés alábbi új 7./ ponttal történő 
kiegészítését támogatja: 
„A teljesítési határidőkbe nem számít be az adott munka elvégzését akadályozó, a 
Fővállalkozó felelősségi körén kívül bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, 
amennyiben az adott körülmény elhárítása a Fővállalkozótól gondos eljárás mellett sem lett 
volna elvárható. Ilyen körülménynek minősül a szerződés megkötésekor előre nem  látható 
olyan lényeges körülmény, vagy esemény, amelyért a Fővállalkozó nem felelős és  amely a 
szerződés határidőben történő teljesítését megakadályozza, így különösen, ha a késedelem oka 

a) a Megrendelőnek a Fővállalkozó teljesítéséhez szükséges előteljesítésének hiánya vagy 
késedelme (pld. munkaterület átadásának késedelme, munkaterületre történő bejutás, 
akadályoztatása, energiavételezés, engedélyek hiánya – összefoglalóan Megrendelői 
késedelem) 

b) a Fővállalkozótól független és a projekt megvalósításában a Megrendelővel létesített 
jogviszony alapján részt vevő harmadik személyek olyan magatartása, amely a 
Fővállalkozó határidőben történő teljesítését késlelteti (összefoglalóan a Megrendelő 
érdekkörében/megbízásából eljáró harmadik személyek késedelmével/hibás 
teljesítésével okozott késedelem) 

c) a hatóság az engedélyeket a jogszabályban meghatározott eljárási határidőben,annak 
ellenére, hogy a vállalkozó azt szabályszerűen, hiánytalanul és megfelelő határidőben 
benyújtotta – a Fővállalkozónak fel nem róható okból – nem adja meg.” 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában készült, a 222/D/2015. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés 34./ pontjának alábbiak szerinti 
módosítását támogatja: 
„A Fővállalkozó az elkészült létesítményt az 5. pontban meghatározott időpontban átadás-
átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Határidőben teljesít a Fővállalkozó, ha 
az átadás-átvételi eljárás az 5. pontban meghatározott határidőn belül megkezdődik. Az 
átadás-átvétel eljárás során Fővállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére minden, a 
hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot másolatban egységes szerkezetbe rendezve 
tartalomjegyzékkel, így különösen a beépített anyagok (termékek, berendezések) megfelelőségi 
igazolásait (gépkönyveket, garancia-leveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat) és a 
kivitelezői nyilatkozatokat. Fővállalkozó köteles az elkészült létesítményt a teljesítési határidő 



lejárta előtt legalább három munkanappal készre jelenteni és a készre jelentésben 
meghatározni az átadás-átvétel időpontját. Megrendelő köteles a készre jelentett munkát a 
Fővállalkozó által meghatározott időpontban átadás-átvételi eljárás folyamán megvizsgálni 
és átvenni, illetve a vizsgálat alapján felfedezett hiányosságokat, hibákat és az érvényesíteni 
kívánt szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni. Amennyiben az esetleges 
észrevételeit, igényeit ez időn belül nem közli írásban, vagy az átadás-átvételi eljárásban 
nem működik közre, az elvégzett munka az átadás-átvételi eljárásra nyitva álló határidő 
lejártával átadottnak tekintendő, a kárveszély a megrendelőre száll át, és Fővállalkozó 
jogosult a végszámla benyújtására. Fővállalkozó mindaddig nem jogosult a számlát 
kiállítani, amíg a dokumentáció hiánytalanul másolatban a Megrendelő részére nem került 
átadásra. Az átadási dokumentáció része a telepített berendezések tulajdonjog átruházási 
jegyzőkönyve. 
A dokumentáció másolat hiánytalan átvételének igazolása az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan része.” 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában készült, a 222/D/2015. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés 42./ pontjának alábbiak szerinti 
módosítását támogatja: 
„Abban az esetben, ha a Fővállalkozó a saját érdekkörében felmerült okból a munkaterület 
átvételénél, a kivitelezés megkezdésénél, vagy a létesítmény átadásánál késedelembe esik, a 
Felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a késedelemmel érintett napokra vonatkozóan a 
nettó vállalkozási díj összegének 1 %- a azaz ………forint/nap, de legfeljebb a nettó 
vállalkozói díj 10 %-a. A kötbér az utolsó (vég) számla összegéből kerül levonásra. 
Amennyiben Vállalkozó a munkaterület átvételével, vagy a kivitelezés megkezdésével, illetve a 
létesítmény átadásával 20 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a jelen 
vállalkozási szerződéstől minden külön indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni és 
meghiúsulási kötbér igényt érvényesíteni a Fővállalkozóval szemben, melynek mértéke a nettó 
vállalkozói díj 15 %-a. A Felek meghiúsulási kötbért kötnek ki a szerződésnek a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása/megszűnése esetére, amelynek összege a 
nettó vállalkozási díj összegének 15%-a azaz …..forint.” 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában készült, a 222/D/2015. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés 43./ pontjának alábbiak szerinti 
módosítását támogatja: 
„Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Fővállalkozó a szerződésben részletezett 
kötelezettségeit felróható okból nem szerződésszerűen teljesíti, úgy hibás teljesítési kötbér 
fizetésére köteles, melynek mértéke naponta a nettó vállalkozói díj 0,5%-a, maximális mértéke 
a nettó vállalkozói díj 10%-a, amelyet Megrendelő a számla összegéből jogosult 
visszatartani.” 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában készült, a 222/D/2015. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés alábbi új 46./ ponttal történő 
kiegészítését támogatja: 
„A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen kezelésből, 
nem megfelelő üzemeltetésből, elemi csapásból, rongálásból vagy más fizikai behatásból 
eredő hiba elhárítása vagy a rendszer Megrendelő által elvégzett módosításából eredő hibák 
kijavítására.” 



 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában készült, a 222/D/2015. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés 47./ pontjának alábbiak szerinti 
módosítását nem támogatja: 
„Szerződő Felek mentesülnek a késedelem következményeinek viselése alól arra az időre, 
amelyre bizonyítani tudják, hogy kötelezettségüknek vis maior következtében nem tudtak 
határidőre eleget tenni.” 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./-6./ 
pontokban meghatározott döntésekről tájékoztassa a közbeszerzési tanácsadót. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 06. 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 454/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Egészségügyi 
Központ lapos tető teljes körű felújítása” 
című kivitelezés közben felmerült műszaki 
szükségesség miatti rétegrend változása 
tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 12-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
454/2015. (XI.12.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” című kivitelezés 
közben felmerült műszaki szükségesség miatti rétegrend változása tárgyában 

(144/C. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek 
utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ lapos tetős lefedésű épületrész (Gyógyszertár és 
Fogászat felett) az előre nem látható műszaki problémák miatti rétegrend módosítást az 
alábbiak szerint elfogadja: 

1. 5cm vastagságú kiegyenlítő beton 

2. Sávos kellősítés párazáró fólia fogadására 

3. Alumínium betétes párazáró lemez beépítése 

4. 20cm (2 x 10cm) vastag EPS lépésálló szigetelő lemez 

5. 1 réteg AGRO fólia 

6. 10cm átlagos vastagságú lejtbeton 

7. Kellősítő anyag, vízbázisú BITUGÉL 1 rétegben 

8. Perforált felületű, modifikált párakivezető bitumenes lemez 1 réteg 

9. 4mm vastagságú, modifikált szigetelő lemez, sima 

10. 4mm vastagságú, modifikált szigetelő lemez, palaőrleményes 
 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./-es pontban 
meghatározott műszaki tartalom kivitelezési költségét, bruttó 1 834 712 Ft-ot elfogadja. 
 
3/ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott, 
előre nem látható műszaki akadályok miatt a 144/C/2015. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplő, szerződésmódosítást, befejezési határidő módosítással együtt 
elfogadja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
szerződésmódosítást írja alá a 144/C/2015. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
 
 
 



5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Szent Benedek 
15. sz. alatti Egészségügyi Központ lapos tető teljes körű felújítása” pénzügyi fedezetét a 
felújítási kiadások előirányzatában bruttó 14.471.010 Ft összegig a Szent Benedek utca 15. sz. 
alatti Egészségügyi Központ tanulmányterv készítés és tetőfelújítás költségei sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, 
Határidő: 1./-2./-3./pont: azonnal 4./pont: KT döntést követő 5 munkanapon belül, 5./ pont: 
azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 13. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 455/2015. 

Tárgy:Polgármesteri beszámoló 

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 
 

455/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 456/2015. 

Tárgy:Tájékoztatás lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
456/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(303. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 303/2015. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi kiemelt városi 
rendezvényekről szóló 61/2015. (II.25.) KT határozatának a Fóti Adventre, valamint a 
Vörösmarty Emlékévre vonatkozó rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítja: 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/210/2015. (IV.29.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a Képviselő-testület 2015. decemberi ülésére módosítja. 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) KT 
határozatának 5./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

“Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Hidasi 
Gyula (Fót, Zöldmező u. 4.)lakáshasználati jogviszonyának rendezése és részletfizetési 
kérelme ügyében az eddig megtett intézkedésekről – figyelemmel a Z/182-183/2013. (III.20.) 
KT. határozatokban foglaltakra - nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület 2016. 
márciusi ülésére.” 

5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) KT 
határozatának 7./ pontjának végrehajtási határidejét a Képviselő-testület 2016. márciusi 
ülésére módosítja. 

6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) KT 
határozatának 10./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

Kiemelt városi 
rendezvény, évforduló 

Ideje Forrás 
módja 

Költségvetési igény 
bruttó 

Rendezésért felelős 
intézmény, szervezet 

Fóti Advent 
díszkivilágítás, 
Betlehem, koszorú,  
vasárnaponként egy-
egy esemény 
(Vörösmarty Emléknap, 
Luca Nap, Karácsonyi 
ünnep) 

december 1-
23. 

Önk. 1.000.000 Ft FKÖH 
FKKK 
helyi egyházak 
 

II. Világháború  
befejezésének 70. 
évfordulója 

november 
27. 

Önk 200.000 Ft FKÖH 

Vörösmarty Emlékév  FKKK 300.000 Ft FKKK 



“Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót Attila utcai 
csapadékvíz problémák megoldása tárgyában – figyelemmel a 425/2013.(IX.18.) KT. 
határozatban foglaltakra - nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület 2016. márciusi 
ülésére.” 

7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) KT 
határozatának 15./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 

“Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy az 
önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítményekkel kapcsolatban a 
2016.márciusi testületi ülésig vizsgálják meg az érintett ingatlanok jogi helyzetét és az 
önkormányzat fokozottabb védelmének lehetőségét, továbbá azt, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonosi jogok ne csorbuljanak. A 
vizsgálat megállapításairól készüljön tájékoztató előterjesztés a Képviselő-testület 
2016.márciusi ülésére.” 

8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/402/2015. (IX.23.) KT 
határozatának végrehajtási határidejét 2016. márciusi 30. napjára módosítja. 

9./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-8./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 

Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./-9./ pont:azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 457/2015. 

Tárgy:I. Tájékoztató az adókivetés és 
behajtás tapasztalatairól 
II. A helyi adórendelet szerinti 
adómértékek felülvizsgálata és szükség 
szerinti módosítása, valamint 
adórendeleteinek egyéb módosítása 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 
 

457/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 
I. Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól 

II. A helyi adórendelet szerinti adómértékek felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása, 
valamint adórendeleteinek egyéb módosítása 

(293. - 293/I. - 293/II. - 293/III. és 293/IV. sz. anyagok) 
  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adókivetés és behajtás tapasztalatairól szóló, 
293/2015. sz. anyagként előterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 458/2015. 

Tárgy:Döntés a lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és 
elidegenítésére vonatkozó helyi 
szabályokról szóló önkormányzati 
rendeletről 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
458/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére 
vonatkozó helyi szabályokról szóló önkormányzati rendeletről 

(203/A.sz. anyag) 
  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi lakásrendelet újra-alkotásával 
egyidejűleg - úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert: a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
útján készíttessen tájékoztató kimutatást az önkormányzati lakásokban jelenleg együttlakó 
személyek jogviszonyának felülvizsgálata tapasztalatairól, és azt terjessze a Képviselő-testület 
2016. júliusi ülése elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. június 30. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 459/2015. 

Tárgy:Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének 
elfogadása 

 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
459/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének elfogadása 
(274. sz. anyag + Kiegészítés) 

  
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, hogy jóváhagyja a 
Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom utca 1.; képviseli: 
Szent-Iványi Géza ügyvezető) 2016. évi Üzleti Tervét a 274/2015. sz előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetés tervezésekor 

� a településüzemeltetési feladatokra nettó 91.850 eFt-ot, 
� a fejlesztési feladatokra céltartalék-soron nettó 100.000 eFt-ot 

irányoz elő a Kft. feladatainak ellátásához. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Kft. Ügyvezetőjét, hogy az egészségesebb étkeztetés 
érdekében legfeljebb nettó 6.000 eFt értékű többlet-ellátás biztosítására dolgozzon ki az 
igényeket és költségeket is tartalmazó indítványt a Testület 2016. januári ülésére – a 
Polgármestert pedig arra, hogy a 2016. évi költségvetés tervezetébe építse be az előbbi nettó 
6.000 eFt-os előirányzatot. 
 
Határidő: 1./ azonnal, 2-3./ pont 2016. január 6. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Üzleti Terv végrehajtására és a 3./ pont szerinti 
előterjesztés készítésére Szent-Iványi Géza ügyvezető 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 460/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól és könyvvizsgálójáról 

 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
460/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól és 
könyvvizsgálójáról 

(275. sz. anyag) 
  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2015. december 17. napjától 2020. 
december 17. napjáig terjedő határozott időre történő megválasztásáról, továbbá a Kft. 
Alapító Okiratának szükséges módosításairól a 2015. november 26-i rendkívüli testületi 
ülésen dönt. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Szent-Iványi Géza ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 461/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól és könyvvizsgálójáról 

 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
461/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól és 
könyvvizsgálójáról 

(275. sz. anyag) 
  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját havi bruttó 75.000,- Ft 
összegben, a tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 60.000,- Ft összegben állapítja meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Szent-Iványi Géza ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 462/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól és könyvvizsgálójáról 

 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
462/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól és 
könyvvizsgálójáról 

(275. sz. anyag) 
  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. december 17. napjától a 
2015. évi mérlegbeszámoló elfogadásáig, azaz 2016. május 31-ig a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát a TRIÁSZ AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és 
Adótanácsadó Kft. (Székhelye: 1037 Budapest, Jutas utca 54.) lássa el, személyében felelős 
könyvvizsgáló Ács Apollónia. A könyvvizsgáló megbízási díját erre az időtartamra 70.000,- 
Ft/hó + ÁFA összegben, a leendő Könyvvizsgáló díját 2016. június 1.-től 80.000,- Ft/hó + 
ÁFA összegben, állapítja meg – a 2016. évi Üzleti Tervben tehát mindösszesen 910.000,-
Ft+ÁFA összeget kell előirányozni a Könyvvizsgáló megbízási díjára. 
A Testület felkéri a polgármestert, hogy a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője útján gondoskodjon a megbízási szerződés megkötéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Szent-Iványi Géza ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 463/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város települési 
főépítészi feladatainak ellátása ügyében 

 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
463/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása ügyében 
(223/C. sz. anyag) 

  

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 301/2015. (VII.15.) számú határozata alapján 
saját hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2015. november 23. napjától 2017. november 30. 
napjáig terjedő határozott időtartamra megbízza Krajl Károlyt Fót Város Önkormányzatának 
települési főépítészi feladatainak ellátásával. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
települési főépítészi feladatok ellátására irányuló megbízási szerződést a 223/C/2015. számú 
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal aláírja. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. november 23. 

 

3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2) pontban meghatározott feladat 
pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2015 évi költségvetésében a Képviselő-testület személyi 
juttatási kiadási sora terhére, valamint a 2016-2017. évi költségvetés terhére biztosítja.  

Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal, valamint a 2016., 2017. évi költségvetés tervezésekor 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 464/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város 2016. évi 
rendezvénytervéről 

 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
464/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város 2016. évi rendezvénytervéről 
(296. sz. anyag) 

  
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. éviállami ünnepek rendjét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Állami ünnep Rendezésért felelős 

intézmény, szervezet 
Költségvetési igény 
(bruttó) 

Március 14. (hétfő) fáklyás 
felvonulás 
Március 15. (kedd) ünnep 
------------------------------------ 
Helyi kitüntetések 
adományozása, 
Apponyi Franciska szobor 
felavatása március 15-én 

 
 
FKKK 
------------------------------------ 
 
FKÖH 

 
 
 200.000 Ft  
------------------------------------ 
  2.900 000 Ft 
 
    200.000 Ft 

Augusztus 20. (szombat) 
Paradicsomfesztivál  
Búcsú, tűzijáték, koncert 

FKKK 
 
FKKK 

    200.000 Ft 
 
  1.000.000 Ft 

Október 22. (szombat) fáklyás 
felvonulás 
Október 23. (vasárnap) 
60 éves évforduló 

 
 
FKKK 
 
 

 
 
 300.000 Ft 
 

Összesen:    4.800.000 Ft 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi 
állami ünnepek 1./ pontban meghatározott költségét építtesse be a 2016. évi költségvetésbe, 
illetve a 2016. évi költségvetés elfogadását megelőző időszakra vonatkozóan (március 15-i 
rendezvények esetében) pedig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: 1./-2./ pont: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 

előkészítésekor, valamint 2016. évi költségvetés tervezésekor 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 465/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város 2016. évi 
rendezvénytervéről 

 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
465/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város 2016. évi rendezvénytervéről 
(296. sz. anyag) 

  
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évikiemelt városi rendezvények, 
kulturális események, feladatok rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Kiemelt városi 
rendezvény, 

évforduló 

Ideje Forrás 
módja 

Költségvetési 
igény bruttó 

Rendezésért felelős 
szervezet 

Országos Néptánc 
Tanulmányi 
Verseny 

március 18.-
19. (péntek-
szombat) 

Tám. szerz. 300.000 Ft Népművészeti 
Szakközépiskoláért 
Egyesület  

Tavaszi hadjárat április 8. 
(péntek 
reggel) 

Önk. 
Tám. szerz.  

15.000Ft 
85.000 Ft 

FKÖH,  
Sándor Huszárok 
Egyesület 

Költészet Napja április 8. 
(péntek)  

Tám. szerz. 100.000 Ft 
 

Garays Diákokért 
Alapítvány 

Közalkalmazottak 
Napja 

május 26. 
(csütörtök) 

Önk. 500.000 Ft FKÖH 
 

Városi Gyermeknap 
Főzőverseny 
Fóti Futi 

május 28. 
(szombat) 

FKKK 1.600.000 Ft 
 
 

pályázat útján 

FKKK 
 
 
Most Egyesület  

XI. „Zeng a lélek” 
Népművészeti 
fesztivál 

június 11. 
(szombat) 

Tám. szerz. 300.000 Ft „Zeng a lélek” 
Kulturális és 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Köztisztviselők 
Napja 
 

július 1. 
(péntek) 

Önk. 400.000 Ft 
 

FKÖH 

VI. 
Paradicsomfesztivál 

augusztus 
20. 
(szombat) 

FKKK 2.000.000 Ft 
 

FKKK 

Fóti Szüret 48.  
és Fröccsfesztivál 

szeptember 
18. 
(vasárnap) 

FKKK 3.000.000 Ft 
 
 

FKKK 
 

Regionális vers-és november Tám. szerz.  200.000 Ft Fóti Értékközvetítő 



 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi kiemelt városi rendezvények 
lebonyolításához szükséges 1./ pontban meghatározott összeget építtesse be az önkormányzat 
2016. évi költségvetésébe, illetve a 2016. évi költségvetés elfogadását megelőző időszakra 
vonatkozóan (április 30. napját megelőző rendezvények esetében) pedig az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet tervezetbe. 
 
3./ A rendezvényért felelős és/vagy támogatott jóváhagyás céljából nyújtsa be a rendezvény 
programtervét a Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságnak, a rendezvény költségvetési 
tervét pedig a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságnak legkésőbb a rendezvény időpontja előtt 60 
nappal, az Ádventi Vásár előtt pedig legkésőbb 90 nappal. 
 
Felelős: 1./-3./ pont: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
előkészítésekor, valamint 2016. évi költségvetés tervezésekor, 3./ rendezvényt megelőző 60 
nap, illetve az Ádventi Vásár előtt 90 nap 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 

prózamondó verseny 
 

Oktatásért Egyesület 

 
 
Megyei Értéktár 
Konferencia 

 
 
október 

 
 
Önk. 

 
 

800.000 Ft 

 
 
Helyi Értéktár 
Bizottság 
 

Adventi programok 
------------------------- 
Adventi Vásár 
díszkivilágítás, 
Betlehem állítás,  
gyertyagyújtás 

november 
27.-
december 
18. 

Önk. 400.000 Ft 
------------------ 

1.000.000 Ft 
400.000 Ft 

FKKK 
------------------------- 
Kft. 
FKÖH, Kft. 
 

Mindenki 
Karácsonya 

december 
17. szombat 

Tám. szerz. 300.000 Ft Népművészeti 
Szakközépiskoláért 
Egyesület  

Egyéb kulturális 
tartalék keret  

 Önk. 300.000 Ft 
 

FKÖH 

Összesen:            
11.700.000 Ft 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 466/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város 2016. évi 
rendezvénytervéről 

 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
466/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város 2016. évi rendezvénytervéről 
(296. sz. anyag)  

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek, 
magánszemélyek és helyi egyházak kulturális és sport tevékenysége támogatása céljából 
Kulturális és Közművelődési Pályázati Alapot biztosít bruttó 3.000 eFt, azaz Hárommillió 
forint keret összeggel, továbbá Sport Pályázati Alapot biztosít bruttó 2.000 eFt, azaz 
Kettőmillió forint keret összeggel. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a 
kulturális pályázat pályázati feltételeit dolgozza ki és végezze el a pályázat koordinálási 
munkáit. 
 
3./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe a 3.000 eFt, azaz Hárommillió forint keret összeget építtesse be a Kulturális 
Pályázati Alap céljára, továbbá a Sport Pályázati Alapot 2.000 eFt, azaz Kettőmillió forint 
keret összeggel. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 467/2015. 

Tárgy:Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának 
I.-III negyedéves helyzetéről 

 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
467/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I.-III negyedéves 
helyzetéről 

(309. sz. anyag)  

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I.-
III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt az előterjesztés részét képező 
mellékletekkel együtt nem fogadja el. 
 
Határidő: 2015. november 18 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 468/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2016. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása tárgyában 

 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
468/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
tárgyában 

(315. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
l./ Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont legyen a 
költségvetés kötelező feladatainál a működési és felhalmozási feladatoknál a bevételek és 
kiadások egyensúlyának biztosítása, azt követően az önként vállalt feladatok az előbbi 
egyensúly függvényében teljesíthetőek. 
Ennek érdekében a költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni 
valamennyi beruházási és felújítási feladat megkezdése előtt a településrendezési tervekkel 
történő összehangolás szükségességét. A fentieken túl figyelembe kell venni a Képviselő-
testület már meghozott határozatait (listázott több éves kihatású kötelezettségvállalásokat lsd. 
külön, 1. sz. mellékletként!) 
A költségvetési év során a Polgármester kezdeményezze a Magyar Államkincstárnál a 
számlavezetés átvételét az OTP Bank Nyrt.-től. 
 
2./ A bevételek tervezési elvei 

2.1. A Hivatal és az önkormányzati intézmények a 2015. évi bevételi előirányzatukat a 
teljesítendő elvárt bevételek szintjén tervezzék meg. 

2.2. Az állami támogatásokat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 
törvény 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell 
tervezni. 

2.3. A 2016. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az Áht-ban 
biztosított lemondással ne kelljen élni. 

2.4. Az adóbevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott 
adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni. 

2.5. Az önállóan működő költségvetési szervek működéséhez kapcsolódó bevételeit az 
analitikus nyilvántartás előírásai, az azt megalapozó szerződés és jogszabályi előírás 
alapján kell megtervezni. 

2.6. A Költségvetésben tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat 
csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a Képviselő-testület a 2015. 
decemberi üléséig döntött. 



2.7. A működési és a felhalmozási feladat fedezetéül bevonható pályázati forrás a 
Költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információk 
alapján tervezhető. 

2.8. Fejlesztési célú hitelfelvételi előirányzat csak a Kormány engedélyét követően 
tervezhető. 

2.9. A Költségvetés összeállítása során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján adósságot keletkeztető 
ügyletből származó bevétel nem tervezhető. 

 
3./ A kiadások tervezési elvei 
 

3.1. A Hivatal és az intézmények a 2016. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz kötött, 
ún. „szintre-hozással” korrigált kiadásaik alapján tervezhető. 

3.2. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényjavaslatban 
meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, 
soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, 
illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés 
adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni. Miután a 2015. II. félévi 
teljesítmény-értékelés és a 2015. évi minősítés a vonatkozó jogszabályok 
értelmében 2016 januárjában lesz esedékes, a munkáltatói hatáskörébe tartozó 
illetmény-eltérítések közvetlen költségvonzatait legkorábban a 2016. évi 
költségvetés tervezetének I. verziója jelenítheti meg. 

3.3. Az intézmények közalkalmazotti megállapodását a költségvetési koncepcióban 
megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy a 
megállapodás az Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne 
tartalmazzon. 

3.4. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 150. § (1) bekezdése alapján történhet. 

3.5. A béren kívüli juttatások a Törvényjavaslat alapján a közalkalmazottak számára 
adhatók, a köztisztviselők részére - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdése alapján - kötelező juttatás a 2015. évi szinten 
tervezhető, tényleges fedezetének biztosításáról a költségvetési rendelet dönt. 

 

Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetőek: 

a) családalapítási támogatás 50.000,-Ft/gyermek értékben (az önkormányzat 
céltartalékként tervezi) 

b) temetési segély maximum a létszám 5%-ára tervezve,70.000,-Ft összegben (az 
önkormányzat céltartalékként tervezi) 

c) korábban (2015. november 30-ig) megállapított pótlékok 
d) lakhatási, lakásépítési és lakásvásárlási támogatás (az önkormányzat 

céltartalékként tervezi) 
e) egyszeri rendkívüli munkáltatói segély (az önkormányzat céltartalékként tervezi) 
f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás a már 

megkötött tanulmányi szerződések esetében tervezhető (továbbképzési terv 
készítendő 2016. január 31-ig, ezt az önkormányzat céltartalékként tervezi) 

g) Cafetéria a kedvezményes adó- és járulékteherrel tervezve, bruttó 200.000,-Ft/fő 
összegben (munkáltatói járulékot is magában foglalóan) 



h) munkába járással kapcsolatos költségtérítés, továbbá az intézményvezetők 
jóváhagyott költségtérítése 

i) munkavégzésre irányuló kiküldetés (2015. évi eredeti előirányzat) 
j) képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg 

készíttetésének támogatása, kizárólag a vonatkozó munkakörökben, 40.000,-Ft/fő 
összegben (kétévenként tervezhető) 

k) bankszámla költségtérítés bruttó 12.000,-Ft/fő értékben 
l) helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező 

továbbképzés napjaira 
m) betegszabadság miatti helyettesítési díj (az önkormányzat céltartalékként tervezi) 
n) kereset-kiegészítés összegét az előző év (bázis) alapilletményének 2%-ában kell 

meghatározni és betervezni 
A c), f), h), j) pontok és a jubileumi jutalom esetében az önállóan működő 
intézmények adatot közölnek a Fóti GESZ számára, aki az adatokat intézményenként 
összesíti és az elemi költségvetések átadásakor benyújtja a Fóti KÖH részére. 

Tájékoztatásul minden költségvetési szervnek: 
- a törzsgárda jutalom, 
- az egyszeri kereset-kiegészítés bruttó 100.000,-Ft/fő értékben, 
- 9 havi címpótlék összege, 
- és a munkaruha tekintetében adatot kell szolgáltatni a Fóti GESZ és a Hivatal felé. 
 

3.6. Az intézmények dologi és egyéb folyó kiadásainak – kivéve az energiaköltségek – 
keretösszege a 2015. évi eredeti előirányzati adatok, illetve a kifejezetten 
inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat 
plusz az infláció várható mértéke (átlagosan 1,6 %) alapján, valamint a bázisévben a 
következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzat-
módosítások figyelembevételével tervezhető. A dologi kiadáson belül az 
energiaköltség tervezésénél Fót Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2015. évben beruházással érintett 
azon feladat-ellátási helyeket, ahol a rendeltetésszerű működés nem volt folyamatos 
(Piac kiszolgáló épület). Ezekben az esetekben a 2015. évi eredeti előirányzati 
adatokat kell bázisként figyelembe venni. 

Az önkormányzati intézmények nyári karbantartási szükségletei külön soron 
jelenjenek meg – azok felhasználási szabályaival együtt – a költségvetési rendelet-
tervezetben, 31.500 eFt+ÁFA keretösszeggel, a Fóti KÖH esetében pedig 3.000 
eFt+áfa keretösszeggel: a dologi és felhalmozási kiadások szerinti bontásban, 
amelynek tervezetéről (a Képviselő-testület felhatalmazásával) a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottság 2016. januári ülésén döntsön. 

 
3.7. A Népművészeti Szakközépiskola és az ESZEI-Területi Gondozási Központ 

étkeztetésével kapcsolatos kiadásokat a Fóti GESZ költségvetésében megtervezi. 
 

3.8. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv dologi kiadását a 2016. évre 
vonatkozó szerződés, az ismert feladat-változás és az Áhsz. rendelkezéseinek 
figyelembevételével kell meghatározni. Az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervnek a 2016. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az 
elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett 
feladat kiadási előirányzatát. 



3.9. A saját főzőkonyhával rendelkező gazdasági társaságnak az élelmiszer beszerzési 
kiadását a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési 
nap figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadást pedig a szolgáltatási 
szerződésben rögzített egységár és az élelmezési nap figyelembevételével kell 
tervezni. A tervezett előirányzat alapjául szolgáló feladatmutatónak - az állami 
támogatás igénylésében jelzett - az étkezésben résztvevők létszámával egyezni kell. 

3.10. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2015. évi juttatások átfogó, számszerű 
elemzése, a helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve és a 2016. január 1-
jét követően hatályos jogszabályok rendelkezései alapján szükséges tervezni. 
Figyelembe kell venni a szociális rászorultságról függő pénzbeli és természetben 
nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 16/2013 (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatából 
fakadó pénzügyi kötelezettségeket (lásd 270. számú előterjesztés). 

3.11. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között továbbra is javasolt tervezni 
a dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtható kölcsön kiadásait. 

3.12. A 2016. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során kiemelt szempont a 
beruházási és a felújítási feladatok részarányának főösszegen belüli növelése és az 
Önkormányzat vagyonának gyarapítása. A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani 
szükséges a középtávú célokban javasolt felhalmozási és felújítási feladatok 
prioritását. 

 
A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél: 

 
• Elsősorban a 2015. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani, 

ezt külön listázzuk (lsd. külön 2. sz. mellékletként!) 
• A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági 

programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2015. 
évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi 
előirányzatok (és szükség szerint a 2015. évi pénzmaradvány terhére) szükséges 
biztosítani. 

• a Gazdasági programban önálló soron nem jelenik meg ugyan, de további 
felhalmozási kiadási tervként javasoljuk kalkulálni évi 1 db újra-élesztő készülék 
beszerzésével, s ezáltal a ciklus során a közintézmények defibrillátorokkal történő 
fokozatos felszerelésével! (kb. 800 eFt/év) 

3.13. A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges. 
3.14. A 2015. évi költségvetésben nem szereplő - beruházás illetve felújítás tervezése 

elsősorban pályázati forrás bevonásával lehetséges, másodsorban saját forrásból - 
figyelembe véve azt, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nem 
tervezhető. Az újabb beruházások előtt a beruházás további fenntartási költségét, 
egyéb többéves kihatású kötelezettségek költségvetési kihatását is vizsgálni kell. 
Az induló beruházások és felújítások részletes feladatonkénti és célonkénti 
meghatározásáról kimutatást kell készíteni, melynek határideje: 2016. január 6. 

 

4. Minden költségvetési szervnek (a továbbiakban részletezett Ütemterv szerint) el kell 
készítenie 2016. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakra szóló elemi 
költségvetési javaslatát: 

 
- az Apponyi Franciska Óvoda megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait; 
- a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait; 



- a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ megtervezi személyi, járulék és 
dologi kiadásait; 

- Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény megtervezi személyi, járulék és 
dologi kiadásait; 

- a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait. 
 

Az önállóan működő költségvetési szerv elemi költségvetésében kell megtervezni a 
költségvetési szerv személyi és járulék kiadásait, valamint a dologi kiadások közül a 
Cafetériát terhelő kezelési költségeket és a hatósági díjakat. 
 
2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó 
oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos kiadások a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezetben kerülnek megtervezésre. 
 
Az önállóan működő intézmények 2015. december 22-ig adatot szolgáltatnak a soros 
előrelépés, a pótlék, az étkezési feladatmutatók tekintetében, mely alapján a Fóti GESZ 
megtervezi az intézmények elemi költségvetését. 
 
A 2016. évi költségvetési tervezetet is - a tavalyi évhez hasonlóan - úgy kell elkészíteni és 
összeállítani, hogy minden költségvetési kiadási tételt alá kell támasztani a megfelelő 
jogszabállyal, ami az adott feladatellátást kötelezővé teszi, vagy képviselő-testületi 
felhatalmazás alapján ellátható. 
 
A Közös Önkormányzati Hivatal a terveket a Költségvetés tagolása szerinti formában, 
táblázatokkal kéri alátámasztani.  
 

5./ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, az 
alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá – az alábbi szempontokra is figyelemmel: 

• az államháztartásról szóló 2011. CXCV. Törvény 15. A költségvetési rendelet 
előkészítése, elfogadása 24 §. (3) bekezdésére figyelemmel („A jegyző által a (2) 
bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 
15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év 
kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését 
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek). 

• ÚJ KT SZMSZ 26 §. §  (2) A képviselő-testület a Munkaterv alapján – a július 10. és 
augusztus 31. közötti, valamint december 20. és január 20. közötti nyári és téli 
ülésszünet kivételével –minden hónap utolsó szerdai napján 14 órai kezdettel 
rendes ülést tart. A polgármester – figyelemmel a 34.§ (7) bekezdésében rögzített 
feltételre – jogosult az ülést 14 óránál korábbi kezdési időpontra is összehívni. 

 
1./ Költségvetési koncepció testületi tárgyalása (elfogadása).  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. november 18. 
 
2./ A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a 
költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat). 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2015. november 23.  
 



3./ Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi és Adóügyi Osztály részére történő 
átadásának határideje. A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a 
szükségleteknek megfelelő 2016. évi költségvetési- és létszám-tervet, egyidejűleg 
beterjesztve az elemi költségvetést és annak írásos magyarázatát/indoklását.  
Felelős: intézményvezetők, a Fóti KÖH költségvetési tervéért - jegyző és a KT költségvetési 
tervéért –polgármester 
Határidő: 2016. január 6. 
 
4./ Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi és 
Adóügyi Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő 
előírásoknak. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. január 13. 
 
5./ 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának közreadása  
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. január 15.  
 
6./2016. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának KIÉT, Intézményvezetők 
véleményezése  
Felelős: jegyző  
Határidő: 2016. január 18-22. (véleményüket a véleménylappal együtt közreadva)  
 
7./ 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának bizottsági megtárgyalása 
(PFB-JEB közös ülése), majd véleménylap közreadása  
Felelős: PFB és JEB elnöke  
Határidő: 2016. január 18-22, véleménylap közreadása 2016. január 22.  
 
8. 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testületi 
megtárgyalása 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. január 27. (meghívó kiküldése 2016. január 22.) 
 
9./ 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testület által 
meghatározottak szerinti átdolgozása  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. február 5.  
 
10. 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet végleges verziójának bizottsági 
megtárgyalása (PFB-JEB közös ülése), majd véleménylap közreadása  
Felelős: PFB és JEB elnöke  
Határidő: 2016. február 8-12. (véleménylap közreadása 2016. február 12.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. február 17. (meghívó kiküldése 2016. február 12.) 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 469/2015. 

Tárgy:A Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Használati 
szabályzatának felülvizsgálata és a 2016. 
évi Munkaterve 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 
 

469/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Használati szabályzatának felülvizsgálata 

és a 2016. évi Munkaterve 
(297. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
fenntartott és működtetett közművelődési intézmények éves munkatervének elfogadására, 
valamint a használati szabályzat módosításának elfogadására a Jogi, Ügyrendi és Emberi 
Erőforrás Bizottságnak biztosított hatáskör gyakorlását egyszeri alkalommal visszavonja és a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2016. évi Munkatervének, valamint Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ tagintézménye, a Vörösmarty Művelődési Ház 
Használati Szabályzatának a módosítása kérdésében maga dönt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ tagintézménye, a Vörösmarty Művelődési Ház Használati 
Szabályzatának a módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- a Használati Szabályzat VI. fejezetének (A teremhasználat típusai és módja) 1./ pontja 
(Ingyenes teremhasználat) kiegészül az alábbi 1.3./ ponttal, mellyel egyidejűleg a korábbi 
1.3./, 1.4./ pont 1.4./, 1.5./ pontra változik: 
„1.3./ Az intézmény szabad kapacitásának figyelembe vételével, nyitva tartási időn belül 
térítésmentes a teremhasználat az iskolák, civil szervezetek számára a kiemelt városi 
rendezvényekre, és a legalább megyei szintű szellemi versenyekre történő felkészülések 
alkalmával.” 
 

- a Használati Szabályzat VI. fejezete (A teremhasználat típusai és módja) kiegészül az alábbi 
2./-5./ pontokkal, mellyel egyidejűleg a korábbi 2./ pont 6./ pontra változik: 
„2./ A köznevelési és oktatási intézmények teremhasználata 
A Fót Városában működő köznevelési oktatási intézmények, saját rendezvényeik céljára, 
kauciófizetési kötelezettség mellett az alábbiak szerint jogosultak teremhasználatra: 
a.) évente legfeljebb két alkalommal ingyenesen azon rendezvények tekintetében, amelyek a 
város számára nyitottak és ingyenesek,  
b.) évi egy alkalommal kedvezményesen, 50 %-os teremhasználati díj ellenében.” 
 
3./ Fót lakosságának érdekét szolgáló közcélú teremhasználat 
Térítésmentes a közcélt szolgáló teremhasználat, pl.: véradás, ingyenes jogi tanácsadás, stb. 
 
4./ Helyi önszerveződő közösségek kedvezményes teremhasználata 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete alapján nyilvántartásba vett helyi 



önszerveződő közösségek hétfőtől csütörtökig kedvezményesen, 50%-os teremhasználati díj 
ellenében jogosultak teremhasználatra. 
 
5./ Egyházak 
Fót Városában működő egyházközségek kedvezményes teremhasználatra jogosultak az 
alábbiak szerint: 
a.) évente legfeljebb két alkalommal ingyenesen azon rendezvények tekintetében, amelyek a 
város számára nyitottak és ingyenesek,  
b.) évi egy alkalommal kedvezményesen, 50 %-os teremhasználati díj ellenében.” 

- a Használati Szabályzat Terembérleti ártáblázat című melléklete helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 

Terembérleti ártáblázat 
 

 Óra Nap (8 óra) 
Muharay terem  
- rendszeres terembérlet 
(min. heti 1 alkalom) 
- alkalmi (pl. koncert) 

 
5.000,-Ft 

 
10.000,-Ft 

 
35.000,-Ft + további óránként -15%/óra 
 
70.000,-Ft + további óránként -15%/óra 

Szalkai terem 3.500,-Ft  
Bársony Galéria 2.500,-Ft 20.500,-Ft + további óránként -15%/óra 
Agárdy terem 1.500,-Ft  
Aula 1.500,-Ft  
Teljes épület a termenkénti ár 80 

%-a 
 

Udvar 2.500,-Ft  
 
Bálokra, céges zenés-táncos rendezvényekre 
történő kiadás a közösségi helyiségek 
használatával 

100.000,-Ft 

 
Kisalagi Közösségi Ház terembérleti díjai 

 
 Óra Nap (8 óra) 

„nagy” terem 3.000,-Ft 22.000,-Ft + további óránként -15%/óra 
„kis” terem 2.000,-Ft 14.000,-Ft + további óránként -15%/óra 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ vezetőjét, hogy a Vörösmarty Művelődési Ház Használati 
Szabályzata, továbbá Szervezeti és Működési Szabályzata szükség szerinti módosítására 
készítsen előterjesztést a Testület 2015. decemberi ülésére, azzal a céllal, hogy az intézmény 
munkarendje 2016. január 1-től kezdődő érvénnyel rugalmas munkaidő-beosztást tegyen 
lehetővé, csökkenjen az intézmény túlóra-kerete és legyen lehetőség akár heti 1 szünnapra 
is, amikor az intézmény zárva tart. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2016. évi munkatervének tervezetét – az e határozat 3./ pontjában 



foglalt további feladatokra figyelemmel – átdolgozásra visszaadja az intézmény vezetőjének. 
Az átdolgozás során tervezni kell a nyári szünidő gyermekprogramjait is, továbbá a 
Munkatervet meg kell feleltetni az Önkormányzat 2016. évi 464-465/2015.(XI.18.) KT-
határozatokkal elfogadott Rendezvény-naptárának. 
 
 
Felelős: 1.-2./ pont: Bartos Sándor polgármester 3.-4./ pont: FKKK igazgatója,  
Határidő: 1./-2./: azonnal, 3-4./ pont: 2015. november 24. (az előterjesztések benyújtására) 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 470/2015. 

Tárgy:Döntés a közbeszerzési szakértői 
feladatok 2016-ban történő ellátásáról 

 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
470/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a közbeszerzési szakértői feladatok 2016-ban történő ellátásáról 
(300. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok 2016-ban történő ellátásáról szóló 300/2015. sz. 
előterjesztés tárgyalását a 2015. decemberi ülésére elnapolja. 
 
2./ A Közbeszerzési Szabályzat átdolgozására ügyvédi irodát kíván megbízni – felkérve a 
Polgármestert ehhez szükséges ajánlatok bekérésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2015. decemberi KT-ülés 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 471/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzata 
2015-2020. időszakra szóló Gazdasági 
programja megvalósulásának Feladat- és 
ütemtervéről 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 
 

471/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzata 2015-2020. időszakra szóló Gazdasági programja 

megvalósulásának Feladat- és ütemtervéről 
(301. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015-
2020. évekre szóló középtávú Gazdasági programja Megvalósítási tervét a 301/2015. sz. 
előterjesztés a) Melléklete szerintitartalommal fogadja el, felkérve a Polgármestert, hogy a 
Megvalósítási Tervet Fót hivatalos honlapján is tegye elérhetővé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Gazdasági program megvalósítása évenkénti 
értékelésének napirendjét építése be a Képviselő-testület éves Munkatervének tervezetébe, a 
szeptemberi testületi ülések állandó napirendi pontjaként. 
 
Határidő: 2015. november 24. 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 472/2015. 

Tárgy:Döntés Pest Megye Önálló Nuts 2 
régióvá válásának kezdeményezéséről 

 

 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
472/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Pest Megye Önálló Nuts 2 régióvá válásának kezdeményezéséről 
(308. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest megye társadalmi-
gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 
továbbítsa Pest Megye Önkormányzata részére. 
 
Határidő: a döntést követő első munkanap 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 473/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti belterületi szilárd 
burkolattal nem rendelkező utcák 
útburkolatának és csapadékvíz 
elvezetésének engedélyezése és tervezése 
tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
473/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útburkolatának és 
csapadékvíz elvezetésének engedélyezése és tervezése tárgyában 

(307. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót város belterületén lévő 
szilárd burkolattal nem rendelkező utcák út és járdaépítésre, valamint csapadékvíz elvezetésre 
irányuló 2016. évi tervezési munkákra 6.000.000 Ft-ot, azaz Hatmillió forintot biztosít a 
2016. évi költségvetés terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a meghatározott összeget a 2016. 
évi költségvetésbe terveztesse be.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. december 31. (2016. évi költségvetés előkészítésekor) 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 474/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett 
különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása” tárgyú közbeszerzési pályázat 
érvénytelennek nyilvánításáról, valamint a 
2015. december 1. – 2016. május 31. közötti 
időszakra szóló szerződés megkötéséről 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
474/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési 

pályázat érvénytelennek nyilvánításáról, valamint a 2015. december 1. – 2016. május 31. 
közötti időszakra szóló szerződés megkötéséről 

(111/D. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. december 1. – 2017. november 30. közötti időszakban” 
tárgyában kiírt tárgyalásos, gyorsított közbeszerzési eljárás során a Kunszenti Helyi 
Közlekedési és Szolgáltató Kft. (5440 Kunszentmárton, Petőfi S. u. 12.) által benyújtott 
ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) e) pontjában foglaltak 
alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy az nem tartalmazta a – Dokumentáció részét 
képező, – szakmai ajánlatként benyújtandó menetrend indulási időkkel kitöltött példányát, 
azaz Ajánlattevő szakmai ajánlatát, amely a Kbt. alapján sem hiánypótlás, sem tárgyalás 
keretében nem pótolható. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. december 1. – 2017. november 30. közötti időszakban” 
tárgyában kiírt tárgyalásos, gyorsított közbeszerzési eljárás során a KOMO-SKY 
Gépjárműkereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2317 Szigetcsép, Szabadság út 7.) által benyújtott 
ajánlat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) e) pontjában foglaltak 
alapján érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a szakmai ajánlat – azaz a benyújtott menetrend, 
sem útvonalában, sem indulási idejeit tekintve – nem felel meg Ajánlatkérő Dokumentációban 
foglalt előírásainak, melyre nézve a Kbt. 67. § (7) b) pontja alapján hiánypótlásnak nincs 
helye, és az a tárgyalás keretében sem lett volna módosítható. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása a 2015. december 1. – 2017. november 30. közötti időszakban” 
tárgyában kiírt tárgyalásos, gyorsított közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pontban     
foglalt döntésről írásban értesítse a Kunszenti Kft. és a KOMO-SKY Kft.képviselőjét. 



 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-3. tekintetében azonnal, a 4. pont tekintetében a döntést követő 5 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 475/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal 
végzett különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása” tárgyú közbeszerzési pályázat 
érvénytelennek nyilvánításáról, valamint a 
2015. december 1. – 2016. május 31. közötti 
időszakra szóló szerződés megkötéséről 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
475/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési 

pályázat érvénytelennek nyilvánításáról, valamint a 2015. december 1. – 2016. május 31. 
közötti időszakra szóló szerződés megkötéséről 

(111/D. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. december 1. – 
december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan változatlan feltételekkel, míg a 2016. 
január 31. – május 31. napja közötti időszakra vonatkozóan 600.000,- Ft/hó + 
jogszabályszerinti ÁFA összegért a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. nevű 
(Székhely: 5440 Kunszentmárton, Petőfi Sándor u. 12., cégjegyzékszám: 16-09-010921, 
adószám: 13481623-2-16) céggel a 2015. szeptember 30. napján a „Fót, Vörösmarty tér és 
Dunakeszi SZTK, valamint a Dunakeszi SZTK és Fót, Vörösmarty tér között, mint 
célállomások között közlekedő különcélú menetrend alapján végzett személyszállítási 
szolgáltatási feladatok ellátása” tárgyában megkötött Megbízási szerződést a szerződés egyéb 
pontjainak változatlanulhagyásamellett meghosszabbítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 5. pontban 
foglalt döntésről írásban értesítse a Kunszenti Kft. és a KOMO-SKY Kft.képviselőjét. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5. 
pontban foglaltak alapulvételével Fót Város Önkormányzata nevében a Kunszenti Helyi 
Közlekedési és Szolgáltató Kft-vel a „Fót, Vörösmarty tér és Dunakeszi SZTK, valamint a 
Dunakeszi SZTK és Fót, Vörösmarty tér között, mint célállomások között közlekedő 
különcélú menetrend alapján végzett személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátása” a 2015. 
december 1. – 2016. május 31. napja közötti időszakra vonatkozó Megbízási szerződés 
módosítását aláírja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 5. pontban foglalt döntés alapján a 
2016. évben várható előzetes költségeket Fót Város Önkormányzata 2016. évi Átmeneti 
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletének, Helyi busz sorára terveztesse be. 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében a döntést követő 5 napon 
belül, a 3. pont tekintetében 2015. november 30. napjáig, a 4. pont tekintetében a költségek 
tervezésére 2015. december 16. napjáig. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 476/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, autóbusszal 
végzett különcélú menetrend szerinti 
személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása” tárgyú közbeszerzési pályázat 
érvénytelennek nyilvánításáról, valamint a 
2015. december 1. – 2016. május 31. közötti 
időszakra szóló szerződés megkötéséről 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
476/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Sikátorpuszta-Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett különcélú 
menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú közbeszerzési 

pályázat érvénytelennek nyilvánításáról, valamint a 2015. december 1. – 2016. május 31. 
közötti időszakra szóló szerződés megkötéséről 

(111/D. sz. anyag) 
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy dolgoztasson ki alternatív megoldási 
javaslatot az SZTK-járat jövőbeni, 1 db, max. 35 fős kisbusszal történő működtetésére, és azt 
terjessze a Testület 2016. januári ülése elé. Az előterjesztés tartalmazzon próbaszámításokat a 
bevételi és kiadási költségkalkulációkkal együtt – és alternatívaként mutassa be az SZTK-járat 
jelenlegi (Vörösmarty tértől induló) menetrendje és a Sikátorpusztától indítható járat 
menetrendje szerinti feltételeket. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. januári KT ülés 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 477/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. szám alatti önkormányzati lakás 
felújítása” tárgyában indított ajánlattételi 
eljárás eredményéről és új eljárás indításáról 
módosított műszaki tartalommal 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
477/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Március 15. u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” 
tárgyában indított ajánlattételi eljárás eredményéről és új eljárás indításáról módosított 

műszaki tartalommal 
(283/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Március 15. u. 
41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban 
a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 
 
-  Labi 2006  Kft. (2120 Dunakeszi, Hóvirág u.11.) Br:1.913.107,-Ft 
-  Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) Br: 2.150.725,-Ft 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, Március 15. 
u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása”tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás 
eredménytelen, mivel a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat is 
meghaladja a költségvetésben rendelkezésre álló fedezetet.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal – pályázók tájékoztatása a döntést követő 3 
napon belül. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 478/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. szám alatti önkormányzati lakás 
felújítása” tárgyában indított ajánlattételi 
eljárás eredményéről és új eljárás indításáról 
módosított műszaki tartalommal 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
478/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Március 15. u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” 
tárgyában indított ajánlattételi eljárás eredményéről és új eljárás indításáról módosított 

műszaki tartalommal 
(283/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlant felújíttatja  a 283/A/2015. számú előterjesztés 4. sz. 
mellékletét képező módosított árazatlan költségvetés kiírás szerinti műszaki tartalommal.   
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti feladatra 
vonatkozó kivitelezői ajánlattételi felhívást a 283/A/2015. számú előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 283/A/2015. számú előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti gazdasági 
társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás 
eredményességéről, érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a 
Képviselő–testület hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat azok értékelésével együtt terjessze a Képviselő-testület 
elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 5 napon belül, 4./pont: 
2015.december 16., 5./pont: 2015. december 16.  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 479/2015. 

Tárgy:Döntés „Fót, utcanév táblák 
pótlásának IV. üteméről (Öreghegy, 
Somlyó-tó környéke) új eljárás 
megindításáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
479/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés „Fót, utcanév táblák pótlásának IV. üteméről (Öreghegy, Somlyó-tó környéke) új 
eljárás megindításáról 

(284/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 438/2015 (X.21.) KT 
határozat 1./ pontjában meghatározott feladatra vonatkozó ajánlattételi felhívást a 284/A/ 
2015. számú előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban 
meghatározott ajánlattételi felhívást a 284/A /2015. számú előterjesztés 6. számú melléklete 
szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladat tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést 
a polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az utcanév 
táblák gyártására és kihelyezésére vonatkozó ajánlattételi eljárás eredményessége esetén a 
vállalkozói szerződést írja alá az eljárás nyertesével.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal; 2./pont: a döntést követő 5 munkanapon belül, 3./pont: az 
ajánlatok beérkezésétől számított 5 munkanapon belül; 4./pont: a beérkezett ajánlatok 
értékelését követő 5 munkanapon belül. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 480/2015. 

Tárgy:Döntés a fóti közkutak megtartása, 
mérősítése tárgyában 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
480/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a fóti közkutak megtartása, mérősítése tárgyában 
(312. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Képviselő-testület 241/2014. 
(IV.16.) KT. határozat 1./, 2./, 3./, 5./ pontját visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóton működő 30 db 
közkút közül a 312/2015. számú előterjesztés 2. sz. mellékletben meghatározott 12 db 
közkutat kívánja a továbbiakban üzemeltetni, azzal a módosítással, amely szerint: a Melléklet 
8. és 9. pontjában felvett közkutak működésére vonatkozó javaslat cserélődjön fel. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2./ pontnak 
megfelelően járjon el a DMRV ZRT felé a működtetni nem kívánt közkutak lezárása 
érdekében. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közkutakra vonatkozó 
törvényi előírásoknak megfelelően a 2./ pont szerint megmaradó közkutakra vonatkozóan 
felkéri a polgármestert, hogy a közkutak mérősítésének megépítéséhez szükséges ajánlattételi 
eljárás megindítása érdekében nyújtson be előterjesztést a Képviselő-testület elé. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közkutak mérősítése 
megvalósításához szükséges feladatok ellátására a 2016 évi költségvetés terhére 7.560.000 Ft. 
forrást biztosít. Felkéri a Polgármestert, hogy a meghatározott összeget a 2016 évi 
költségvetésbe építtesse be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont azonnal, 2./ pont azonnal, 3./ pont a döntést követő 30 napon belül, 4./ 
pont 2016 évi költségvetési rendeleteelfogadását követő soros Képviselő-testületi ülés, 5./ 
pont Fót Város Önkormányzat 2016 évi költségvetési rendeletelfogadása 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 481/2015. 

Tárgy:Döntés Alapító Okiratok módosítása 
tárgyában 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 18-i rendes, nyílt üléséről 

 
481/2015. (XI.18.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Alapító Okiratok módosítása tárgyában 
(311. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 311/2015. számú 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Fót Város Egyesített Szociális 
és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót 
Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának 1./ pont szerint 
elfogadott Módosító Okiratát és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és 
felkéri, gondoskodjon az okiratok Magyar Államkincstárhoz való megküldéséről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: döntést követő 8 napon belül 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót Város 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának a szociális és 
gyermekvédelmi jogszabályok változása miatt szükséges módosítására vonatkozó 
előterjesztést a Képviselő-testület novemberi rendkívüli ülésére készítse elő. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. november 30. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 19. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 483/2015. 

Tárgy:Döntés „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera 
rendszer kiépítése” tárgyában a 
nyertes kivitelező kiválasztásáról és a 
kivitelezési szerződés aláírásáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

483/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „Fót közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” 

tárgyában a nyertes kivitelező kiválasztásáról és a kivitelezési szerződés aláírásáról 
 (222/E. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése”tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése”tárgyában érvényes ajánlatot tettek: 
 

• Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 
• For Rest Kft.,  
• MNS Védelem Biztonságtechnikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése”tárgyában a legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. adta. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítésére”kivitelezési szerződést köt a Multi 
Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
453/2015.(XI.05.) KT határozattal elfogadott tartalommal akivitelezési szerződést a Multi 
Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-vel írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítésére”kivitelezésének pénzügyi fedezetét 
a 2015. évi költségvetés térfigyelő kamera rendszer kiépítése sorról biztosítja. 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./-3./pont: azonnal, 4./-5./pont: döntést követő 15 napon belül, 6./pont: 
azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 484/2015. 

Tárgy:Döntés „Fót 
közbiztonságának növelését 
szolgáló térfigyelő kamera rendszer 
kiépítése” tárgyában a nyertes 
kivitelező kiválasztásáról és a 
kivitelezési szerződés aláírásáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
484/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés „Fót közbiztonságának növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” 
tárgyában a nyertes kivitelező kiválasztásáról és a kivitelezési szerződés aláírásáról 

(222/E. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közbiztonságának 
növelését szolgáló térfigyelő kamera rendszer kiépítése” tárgyában az ELMÜ által megküldött 
oszlophasználati szerződést a 222/E/2015 sz. előterjesztéshez készült Kiegészítés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal tudomásul veszi - felhatalmazva a Polgármestert annak 
aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. december 7. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 485/2015. 

Tárgy:A szociális és gyermekvédelmi 
jogszabályok módosulásával összefüggő 
döntések meghozatala, és az Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény 
alapító okiratának módosítása 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
485/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

A szociális és gyermekvédelmi jogszabályok módosulásával összefüggő döntések 
meghozatala, és az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának 

módosítása 
(302. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1-jétől a Fóti 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény útján biztosítja Csomád Község számára a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott 
családsegítési és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a 302. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerint elfogadja, és felkéri a 
polgármestert annak aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltatói nyilvántartásba vételi 
kérelemmódosítás benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: 1-3. pont: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont 2016. január 1. 
                 2./ pont: azonnal 
                  3./ pont: 2015. november 30. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 486/2015. 

Tárgy:Döntés a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
486/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól 
(275/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztja: 
  

� Fodros Istvánt, 
� Játékosné Kovács Mártát, 
� Simon Tamást 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 487/2015. 

Tárgy:Döntés a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
487/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól 
(275/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. december 17.napjától 
2017. december 17. napjáig terjedő határozott időre a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjai: 
  

� Fodros István, 
� Játékosné Kovács Márta, 
� Simon Tamás 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. módosított alapító okiratát, valamint az alapító okirat módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét a 275/A/2015. számú előterjesztés 1. és 2. számú melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja azzal a módosítással, hogy a felügyelő bizottság tagjainak 
megválasztása 2015. december 17. napjától 2017. december 17. napjáig terjedő időtartamra 
szól, és felhatalmazza a polgármestert aláírására, valamint a módosítások Cégbírósághoz 
történő bejelentéséhez szükséges dokumentum előkészítésére, aláírására, valamint az ehhez 
kapcsolódó intézkedések megtételére.  
 
Felelős:1./-2./ pont:Bartos Sándor polgármester, Szent-Iványi Géza ügyvezető 
Határidő:1./ pont:azonnal, 2./ pont: döntést követő 10 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 488/2015. 

Tárgy:Döntés Alapító Okiratok 
módosítása tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

488/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Alapító Okiratok módosítása tárgyában 

(311/A. sz. anyag) 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 311/A. számú előterjesztés 
3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Apponyi Franciska Óvoda alapító 
okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát azzal, hogy az intézmény tagintézményének elnevezése: Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai Tagóvodája. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az 
Apponyi Franciska alapító okiratának 1./ pont szerint elfogadott Módosító Okiratát és 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és felkéri, hogy gondoskodjon az 
okiratok törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében azok Magyar Államkincstárhoz való 
megküldéséről. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 8 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 489/2015. 

Tárgy:Döntés Alapító Okiratok 
módosítása tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

489/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Alapító Okiratok módosítása tárgyában 

(311/A. sz. anyag) 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 311/A. számú előterjesztés 
6. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát azzal, hogy az intézmény tagintézményének elnevezése: Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Béke utcai Tagóvodája. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 1./ pont szerint elfogadott Módosító Okiratát 
és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és felkéri, hogy gondoskodjon az 
okiratok törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében azok Magyar Államkincstárhoz való 
megküldéséről. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 8 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 490/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, 3551 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Németh Kálmán 
Általános Iskola átalakításához, 
felújításához szükséges tanulmánytervek 
megrendeléséről 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

490/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, 3551 hrsz.-ú ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, 

felújításához szükséges tanulmánytervek megrendeléséről 
(korábban kiküldött 105/C. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2151 Fót, 3551 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, felújításához” szükséges 
költségvetés készítési feladatok ajánlattételi eljárását” eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2151 Fót, 3551 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, felújításához” új koncepció 
alapján tanulmány tervet készíttet. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a  
tanulmányterv készítés megvalósítására kérje fel az alábbi gazdasági szereplőket: 

• Kvadrum Építész Kft (1034 Budapest, Kecske utca 25) 
• Axis Építésziroda Kft (1027 Budapest, Margit Krt 5.) 
• Hét-fő tervező Bt (1085 Budapest, Horánszky u.25.) 
• MODUM Építésziroda Kft (1147 Budapest, Czobor u.60/b) 
• Vándorépítész Kft (1034 Budapest, Kecske utca 25) 
• Gall és Társai Építésziroda Kft (1071 Budapest, Damjanich utca 23) 

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanulmánytervek az alábbiak 
szerint kerüljenek megvalósításra: 

• az épület tömegalakítására vázlatrajzot, lehetőleg magas tetővel, rövid műszaki 
leírással, anyaghasználattal, színek megadása mellett, becsült bekerülési összeggel. 

• Az iskola főbejáratát a névadóhoz méltó módon alakítsák ki, a homlokzattal 
összhangban a vázrajzon jelölve. (a bejáratnál lapos tető kialakítása is lehetséges)  

• Az épület homlokzatát és homlokzati nyílászáróit újra gondolva a tömegvázlaton 
bemutatva. Amennyiben az épület fentiek alapján alaprajzi módosítást igényel, úgy az 
alaprajzi vázlat külön megrajzolandó. (Energetikai szempontból az ablakfelületek 
aránya változtatható, bizonyos helyeken árnyékolás tervezése kívánatos!) 

• Külön tervlapon az udvar területhasználatára koncepciós terv készüljön! 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
tanulmányterv készítésre meghívottakkal a tervezési szerződést írja alá a 105/C számú 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 



6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanulmánytervek 
készítésének költségét a 2015 évi költségvetés beruházási kiadások Németh Kálmán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése, tervezése sorról biztosítja. 
 
Felelős: Németh József alpolgármester 
Határidő: 1./-2./pont: azonnal, 3./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont: azonnal 
5./pont: döntést követő 20 munkanapon belül, 6.pont: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 491/2015. 

Tárgy:Döntés a 2151 Fót, Barackos 
5552, 5566/30 hrsz. alatti ingatlanokon 
átvezetett elektromos vezetékről, mely 
az 5566/24, 5566/25, 5566/39, 5566/37, 
5566/35, 5566/29 ingatlanok elektromos 
energia ellátását biztosítaná 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
491/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a 2151 Fót, Barackos 5552, 5566/30 hrsz. alatti ingatlanokon átvezetett elektromos 
vezetékről, mely az 5566/24, 5566/25, 5566/39, 5566/37, 5566/35, 5566/29 ingatlanok 

elektromos energia ellátását biztosítaná 
(korábban kiküldött 298 sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2151 Fót, Barackos 5552, 5566/30 hrsz. 
alatti ingatlanokon átvezetett elektromos vezetékről szükséges döntésrőlszóló 298/2015. sz. 
előterjesztés tárgyalását 2015. december 16-i ülésére elnapolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 492/2015. 

Tárgy:Döntés Fót, Vörösmarty tér 11. 
szám alatti Piac Kiszolgáló épület 
hasznosítása – Piac    Kiszolgáló 
épületként történő hasznosítás vagy 
bérbeadás a Pest Megyei Rendőr- 
főkapitányság részére, rendőrőrsnek - 
tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
492/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti Piac Kiszolgáló épület hasznosítása – Piac    
Kiszolgáló épületként történő hasznosítás vagy bérbeadás a Pest Megyei Rendőr- 

főkapitányság részére, rendőrőrsnek - tárgyában 
(korábban kiküldött 304. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti 
Piac Kiszolgáló épület hasznosításáról szóló 304/2015. sz. előterjesztés érdemi elbírálása 
előtt az alábbi intézkedéseket kéri: 

� a Polgármester – a helyszínrajz részükre történő megküldésével együtt – kérje ki a 
Kormányhivatal (ÁNTSZ) állásfoglalását arról, hogy milyen módon és feltételekkel 
lehetséges a létesítmény megosztott használata, továbbá melyek a szükséges 
minimum-feltételei a piac működtetésének; 
 

� a Kormányhivatal (ÁNTSZ) állásfoglalása ismeretében a Polgármester írásban 
nyilatkoztassa a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dunakeszi 
Rendőrkapitányságának rendőrkapitányát arról, hogy a létesítmény megosztott 
használata megfelelő lenne-e számukra a Fóti Rendőrőrs átmeneti elhelyezésére. 

 
2./ A fenti két nyilatkozat beérkezését követően – azok tartalma függvényében – a 304/2015. 
sz. előterjesztést ismételten be kell nyújtani a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a Képviselő-testület soros ülése 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 493/2015. 

Tárgy:Döntés, a 2016. évi 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
feladatellátásáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
493/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés, a 2016. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásáról 
(korábban kiküldött 310. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás szakfeladat ellátását önként vállalt feladatként biztosítja 2016. január 1. 
napjától 2016. december 31. napjáig. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt az 1./ pontban meghatározott 
feladat fedezetére, 1.524.000,- Ft (azaz egymillió ötszázhuszonnégyezer forint) összeget 
biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében Fót Város ESZEI cím alatt. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2./ 
pontban meghatározott összeget az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
tervezetébe, majd a 2016. évi költségvetésébe terveztesse be Fót Város ESZEI működési 
kiadási előirányzatai közé. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az 1./ pontban meghatározott feladatra kössön szerződést, 
a 310/2015. sz. előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./azonnal, 3./ az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetének 
előkészítése és beépítése, valamint a 2016. évi költségvetés tervezése, 4./ a döntést követő 5 
napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 494/2015. 

Tárgy:Döntés a Goodwill Kft. 
„Együttműködési Megállapodás Egyedi 
Pályázatírásról” szóló szerződése 
tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
494/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Goodwill Kft. „Együttműködési Megállapodás Egyedi Pályázatírásról” szóló 
szerződése tárgyában 

(korábban kiküldött 314. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Goodwill Consulting Pályázati 
Tanácsadó Kft.-vel nem kíván egyedi pályázatírásra vonatkozó megállapodást kötni. Felkéri a 
polgármestert, hogy az Önkormányzat és a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 
között 2015. február 10-én létrejött „Együttműködési Megállapodás Egyedi Pályázatírásról” 
szóló szerződéssel kapcsolatos elszámolás tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket, 
azaz kérje vissza a 150.000,-Ft+ÁFA összeget a Kft.-től. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 495/2015. 

Tárgy:Döntés az általános iskolai 
felvételi körzethatárok kijelölésének 
véleményezése tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

495/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az általános iskolai felvételi körzethatárok kijelölésének véleményezése tárgyában 

(korábban kiküldött 313. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a hátrányos helyzetű 
tanulók számára és arányára tekintettel a 2015/2016. tanévre meghatározott általános iskolai 
körzethatárok változtatása a 2016/2017. tanévre nem indokolt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy javasolja a 2016/2017. 
tanévre meghatározott általános iskolai körzethatárok megállapítása során a Fóti Garay János 
Általános Iskola által jelzett módosítások szükségességének vizsgálatát, mely kérdésben 
elfogadja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szakmai véleményét. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2016/2017. 
tanévre meghatározott általános iskolai körzethatárok véleményezése tárgyában hozott 
döntéséről tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Dunakeszi Tankerületét. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2015. december 4. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 496/2015. 

Tárgy:A város hivatalos honlapjába 
integrálható online gazdaságélénkítő 
program kialakítása 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

496/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
A város hivatalos honlapjába integrálható online gazdaságélénkítő program kialakítása 

(316. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Város hivatalos 
honlapjába integrálható online gazdaságélénkítő program kialakításáról szóló, 316/2015. sz. 
képviselői indítvány tárgyalását napirendjéről leveszi. 
Erről a javaslattevők helyben értesülnek. 
 
Határidő: 2015. november 26. 

 Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 497/2015. 

Tárgy:A város hivatalos honlapjába 
integrálható online gazdaságélénkítő 
program kialakítása 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

497/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
A város hivatalos honlapjába integrálható online gazdaságélénkítő program kialakítása 

(316. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi honlap 
üzemeltetésére és elkészítésére vonatkozó döntés előkészítése érdekében munkacsoportot hoz 
létre. A munkacsoport feladata a városi honlap átalakításával és működtetésével kapcsolatos 
valamennyi szempont feltárása, értékelése, és az értékelés eredményeképpen javaslattétel a 
képviselő-testület részére legkésőbb 2016. január 31-ig. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a munkacsoport vezetője 
Takács István, tagjai Nagy Krisztián, Gellai István, dr. Vargha Nóra Mária. 
 

Felelős:Munkacsoport-vezető 
Határidő: 2016. január 31. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 498/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok ellátására 
szükséges pályázat  kiírás tárgyában 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

498/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok ellátására szükséges pályázat 

kiírás tárgyában 
(127/D. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására 2016. január 1-jétől, a 2015. június 1-jétől a 2015. évi beszámoló 
elfogadásáig terjedő időszakra vonatkozóan Magyar Könyvvizsgáló Kamarai tagsággal 
rendelkező külső könyvvizsgáló társaságot kíván felkérni. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Könyvvizsgáló feladatok 
ellátása a 2015. június 1-jétől a 2015. évi beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra 
vonatkozóan” vonatkozó ajánlati felhívást a 127/D sz. előterjesztés véleménylapjának 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Könyvvizsgáló feladatok 
ellátása a 2015. június 1-jétől a 2015. évi beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra 
vonatkozóan” vonatkozó ajánlati felhívást a 127/D sz. előterjesztés véleménylapjának 2. sz. 
mellékletében felsorolt könyvvizsgáló társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület 
hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontjaként az összességében legelőnyösebb 
ajánlat súlyozását határozva meg, amelynek szempontjai és súlyszámai: 

� ajánlati ár: 20% 
� legalább 3 milliárd Ft költségvetési főösszeggel rendelkező önkormányzatnál  

összesen legalább 4 éves önálló könyvvizsgálati gyakorlat és önéletrajz 80 %. 
� Az igazságügyi szakértői gyakorlat, a pénzintézeti könyvvizsgálati ismeretek és a 

közigazgatási vagy költségvetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat egyenként 
előnynek minősülnek. 

 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan lefolytatott eljárás eredményessége esetén a 
könyvvizsgálói szerződést a 127/D. számú előterjesztés véleménylapjának 1. számú 
mellékletét képező Ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá az 
eljárás nyertesével. 
 

6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a könyvvizsgálói díjfedezetét 
a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
„könyvvizsgálói díj” sora terhére biztosítja. 



 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ -2./azonnal 3./ a döntést követő 5 napon belül 4./ 2015. decemberi ülés 5./ 
nyertes ajánlattevő értesítésétől számított 5 napon belül 6./azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 499/2015. 

Tárgy:Döntés a 475/2015. (XI.18.) KT 
határozat módosításáról 

 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 

 
499/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a 475/2015. (XI.18.) KT határozat módosításáról 
(111/E. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 475/2015. (XI.18.) KT 
határozatot visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. december 1. – 
december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan változatlan feltételekkel, míg a 2016. 
január 1. – május 31. napja közötti időszakra vonatkozóan 600.000,- Ft/hó + 
jogszabályszerinti ÁFA összegért a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. nevű 
(Székhely: 5440 Kunszentmárton, Petőfi Sándor u. 12., cégjegyzékszám: 16-09-010921, 
adószám: 13481623-2-16) céggel a 2015. szeptember 30. napján a „Fót, Vörösmarty tér és 
Dunakeszi SZTK, valamint a Dunakeszi SZTK és Fót, Vörösmarty tér között, mint 
célállomások között közlekedő különcélú menetrend alapján végzett személyszállítási 
szolgáltatási feladatok ellátása” tárgyában megkötött Megbízási szerződést a szerződés egyéb 
pontjainak változatlanulhagyásamellett meghosszabbítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban 
foglalt döntésről írásban értesítse a Kunszenti Kft. és a KOMO-SKY Kft.képviselőjét. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. 
pontban foglaltak alapulvételével Fót Város Önkormányzata nevében a Kunszenti Helyi 
Közlekedési és Szolgáltató Kft-vel a „Fót, Vörösmarty tér és Dunakeszi SZTK, valamint a 
Dunakeszi SZTK és Fót, Vörösmarty tér között, mint célállomások között közlekedő 
különcélú menetrend alapján végzett személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátása” a 2015. 
december 1. – 2016. május 31. napja közötti időszakra vonatkozó Megbízási szerződés 
módosítását aláírja. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntés alapján a 
2016. évben várható előzetes költségeket Fót Város Önkormányzata 2016. évi Átmeneti 
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletének, Helyi busz sorára terveztesse be.” 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-4. tekintetében azonnal, az 5. pont tekintetében a döntést követő 5 napon belül 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 500/2015. 

Tárgy:Döntés nyomozást megszüntető 
határozat ellen benyújtandó panasz 
ügyében 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. november 26-ai rendkívüli, nyílt üléséről 
 

500/2015. (XI.26.) KT. HATÁROZAT 
Döntés nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtandó panasz ügyében 

 (332. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy panasszal kíván élni a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya által 
13000/141/2015.bü. szám alatt hozott, nyomozást megszüntető határozata ellen. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jelen 
határozat 1. számú mellékleteként szereplő panaszt írja alá, és azt 2015. november 27-én 
küldje meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi 
Osztály részére. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2015. november 27. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. november 26. 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 501/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Egyenes dűlő 
útfelújításának kivitelezése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges műszaki 
ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 01-jei rendkívüli, nyílt üléséről 

 
501/2015. (XII.01.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújításának kivitelezése, valamint a kivitelezéshez szükséges 
műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 

 (337. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 416/214. (IX.17.) KT. 
határozatát visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes dűlő 
útfelújítás munkáit soron kívül el kívánja végezni. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Egyenes dűlő 
útfelújítás” tárgyú kivitelezéshez Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata alapján, a beruházáshoz szükséges független 
műszaki ellenőr kiválasztásáról ajánlattételi eljárás keretében gondoskodik. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Egyenes dűlő útfelújítás” 
kivitelezéshezszükséges műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást a 
337/2015 sz. előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást a 337/2015 sz. előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti műszaki 
ellenőröknek megküldi. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes dűlő útfelújítás 
kivitelezéshezszükséges műszaki ellenőr tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére 
vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri 
munkák fedezetéhez szükséges összeget Fót Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének „Útépítés, tervezés és kivitelezés” sora terhére biztosítja. 

 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes dűlő 
útfelújítás kivitelezéséhez a kivitelező kiválasztásáról Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata alapján, ajánlattételi 
eljárás keretében gondoskodik. 
 



9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes dűlő útfelújítás 
kivitelezéséheza kivitelező kiválasztására vonatkozó ajánlattételi felhívást a 337/2015 sz. 
előterjesztés módosított 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8./ pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást a 337/2015 sz. előterjesztés 4. sz. melléklet szerinti kivitelezőknek 
megküldi. 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes dűlő útfelújítás 
kivitelezéséheza kivitelező kiválasztása tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére 
vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 

12./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kivitelezési munkák 
fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
„Útépítés, tervezés és kivitelezés” sora terhére biztosítja. 

Felelős: Bartos Sándorpolgármester 
Határidő: 1./-2./-3./-4.-5./ azonnal, 6./ az ajánlatok beérkezését követő 5 napon belül tartandó 
rendkívüli testületi ülés 7./-8./-9./-10./ azonnal, 11./ az ajánlatok beérkezését követő 5 napon 
belül tartandó rendkívüli testületi ülés, 12./ azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka s.k. 
                 aljegyző 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 01. 



 
 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 502/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Egyenes dűlő 
útfelújításának kivitelezése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges műszaki 
ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 01-jei rendkívüli, nyílt üléséről 

 
502/2015. (XII.01.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújításának kivitelezése, valamint a kivitelezéshez szükséges 
műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 

 (337. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-t az Egyenes dűlő útfelújítását megelőző földmunkák elvégzésével, továbbá az 
útfelújítást jelző táblák kihelyezésével. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.500.000 Ft-os keretösszeget határoz 
meg Fót város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének „Útépítés, tervezés és kivitelezés” 
sora terhére az 1. pontban meghatározott feladatok elvégzésére. 
 

Felelős:Bartos Sándorpolgármester 
Határidő: 2015. december07. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka s.k. 
aljegyző 

 
 

  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 01. 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 503/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Egyenes dűlő 
útfelújításának kivitelezése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges műszaki 
ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 01-jei rendkívüli, nyílt üléséről 

 
503/2015. (XII.01.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújításának kivitelezése, valamint a kivitelezéshez szükséges 
műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 

 (337. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy járjon el az 
ELMŰ-nél annak érdekében, hogy az Egyenes dűlőt érintő négy villanyoszlop áthelyezéséről 
árajánlatot kérjen be és a szükséges intézkedéseket tegye meg. A Képviselő-testület 500.000 
Ft-os keretösszeget határoz meg Fót Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
„Útépítés, tervezés és kivitelezés” sora terhére a feladat elvégzésére. 
 

Felelős:Bartos Sándorpolgármester 
Határidő: 2015. december09. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka s.k. 
aljegyző 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 01. 
 
 
 
 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 504/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Egyenes dűlő 
útfelújításának kivitelezése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri 
feladatok elvégzése tárgyában” tárgyú 
kivitelezéshez a Fót Város Önkormányzat 
és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési és Versenyszabályzata 
alapján, a kivitelező, valamint a 
beruházáshoz szükséges független műszaki 
ellenőr kiválasztásáról 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 04-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
504/2015. (XII.04.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújításának kivitelezése, valamint a kivitelezéshez szükséges 
műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában” tárgyú kivitelezéshez a Fót Város 

Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata 
alapján, a kivitelező, valamint a beruházáshoz szükséges független műszaki ellenőr 

kiválasztásáról 
(337/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette az Egyenes dűlő útfelújítással 
kapcsolatos projektet és ennek alapján úgy dönt, hogy az 502/2015. (XII.01.) KT határozat, 
továbbá az 503/2015. (XII.01.)  KT  határozatban foglalt munkák elvégzése nem szükséges, 
ezért az 502/2015. (XII.01.) és 503/2015. (XII.01.) KT határozatait visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka s.k. 
aljegyző 

 
 

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 04. 
 
 



 
 
 
 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 505/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Egyenes dűlő 
útfelújításának kivitelezése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri 
feladatok elvégzése tárgyában” tárgyú 
kivitelezéshez a Fót Város Önkormányzat 
és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési és Versenyszabályzata 
alapján, a kivitelező, valamint a 
beruházáshoz szükséges független műszaki 
ellenőr kiválasztásáról 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 04-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
505/2015. (XII.04.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújításának kivitelezése, valamint a kivitelezéshez szükséges 
műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában” tárgyú kivitelezéshez a Fót Város 

Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata 
alapján, a kivitelező, valamint a beruházáshoz szükséges független műszaki ellenőr 

kiválasztásáról 
(337/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes dűlő útfelújítási 
projekttel kapcsolatos műszaki ellenőr megbízását nem tartja szükségesnek, ezért az Egyenes 
dűlő kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt ajánlatkérői eljárást az ajánlat 
tételi felhívás 14. pontjára hivatkozással eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal/ az érintettek értesítésre a döntést követő 2 munkanapon belül. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka s.k. 
aljegyző 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 04. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 506/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Egyenes dűlő 
útfelújításának kivitelezése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri 
feladatok elvégzése tárgyában” tárgyú 
kivitelezéshez a Fót Város Önkormányzat 
és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési és Versenyszabályzata 
alapján, a kivitelező, valamint a 
beruházáshoz szükséges független műszaki 
ellenőr kiválasztásáról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 04-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

506/2015. (XII.04.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Egyenes dűlő útfelújításának kivitelezése, valamint a kivitelezéshez szükséges 

műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában” tárgyú kivitelezéshez a Fót Város 
Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Közbeszerzési és Versenyszabályzata 

alapján, a kivitelező, valamint a beruházáshoz szükséges független műszaki ellenőr 
kiválasztásáról 

(337/A. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyenes dűlő felújítására, 
kivitelezésére kiírt ajánlatkérői eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kivitelezési feladatok 
ellátására vonatkozó eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, br. 17.050.456.-Ft 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adóHE-DO Kft.-t – képviseli: Sipos György, székhely: 
1133 Budapest, Váci út 76. – hirdeti ki. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes 
pályázóval a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó, a 337/A/2015. számú előterjesztés 4. 
számú mellékletét képező tartalmú szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont azonnal, 3./ pont a döntést követő 5 napon belül. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka s.k. 
aljegyző 

 
 

  
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 04. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 507/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Somlói utcafélpályás 
útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca 
között” tárgyú közbeszerzési eljárás 
Ajánlattételi felhívásának mellékletét 
képező Kivitelezési szerződés tervezet 
elfogadásáról 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 10-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
507/2015. (XII.10.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Somlói utcafélpályás útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca között” tárgyú 
közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának mellékletét képező Kivitelezési szerződés 

tervezet elfogadásáról 
(133/B. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca félpályás 
útfelújítása a Béke utca és Balassa utca között”tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével a 
133/B/2015. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti kivitelezési szerződést (annak 
szövegezésével, tartalmával) elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Ezzel egyidejűleg a 408/2015. (X.1.) KT határozat 5-ös pontját a Képviselő-testület 
visszavonja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 10. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 508/2015. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
 

 
 
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
508/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Polgármesteri beszámoló 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót, 
és tudomásul veszi a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a Beszámoló melléklete 
szerint Bartos Sándor polgármester 2015. évre vonatkozó módosított szabadságolási tervét. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eddig felmerült költségek 
Önkormányzat javára történő megtérítése fejében hozzájárul Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat Kistérségi perből történő elállásához.  
A Testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester   
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 509/2015. 

Tárgy:Tájékoztatás lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

509/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(330. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 330/2015. számú 
előterjesztés 1. és 2. számú melléklete, továbbá a 4646-2/2015. ikt.sz. alpolgármesteri 
tájékoztató szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2015. (II.25.) KT 
határozat végrehajtási határidejét 2016. februári KT ülésre módosítja. 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 145/2015. (III.25.) KT 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 4560/47 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához koncepciót készíttet az épület 
problémáinak feltárásáról. A koncepciót és annak megoldási javaslatait a 2016. március 31-
ig összehívott PFB és JEB együttes ülése tárgyalja meg.” 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/273/2015. (VI.24.) KT 
határozat végrehajtási határidejét 2016. márciusi KT ülésre módosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 278/2015. (VI.24.) KT 
határozat 2./-3./ pontjának végrehajtási határidejét 2016. márciusi 31. napjára módosítja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.25.) KT 
határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, megerősítve a 211/2012. (IV.25.) számú 
határozatát, felkéri a Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a Fót Város 
Önkormányzat, valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonát képező 2593, 
2595/1, valamint a 2597 hrsz-ú belterületi ingatlanokkal (továbbiakban együttesen: Alagi 29 
ha) kapcsolatban folytasson le vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az hogyan került 5o %-ban 
magántulajdonba , illetve 5o %-a  önkormányzati tulajdonba. A vizsgálat megállapításairól 
készüljön tájékoztató előterjesztés a Képviselő-testület 2016. márciusi ülésére.” 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.25.) KT 
határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 



„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 385/2012. (IX.19.) számú 
határozatát, mely szerint szándékában áll a 2171. hrsz. alatti ingatlant megvásárolni.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan megvásárlása tárgyában 
készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2016. márciusi ülésére.” 
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.25.) KT 
határozat 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon egyes elemeiről szóló 354/2013. (VII.03.) 
határozatban foglaltak felülvizsgálata tárgyában készítsen előterjesztés a Képviselő-testület 
2016. márciusi ülésére.” 
 
9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.25.) KT 
határozat 13. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 278-
279/2014. (VI.21.) számú határozatokban (Fót, 0203/1 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdonban 
lévő erdő megosztásáról) foglalt feladatok végrehajtásáról nyújtson be előterjesztést a 
Képviselő-testület 2016. márciusi ülésére – és addig ne kössön megállapodást a 
278/2014.(V.21.) KT-határozat 4./ pontja szerinti ingatlantulajdonosokkal.” 
 
10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 305/2015. (VII.15.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2016. február 29. napjára módosítja. 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 364/2015. (IX.23.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a Képviselő-testület 2016. márciusi ülésére módosítja. 
12./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 367/2015. (IX.23.) KT 
határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2016. január 31. napjára módosítja. 
 
13./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 372/2015. (IX.23.) KT 
határozat 3./ pontjának végrehajtási határidejét 2016. januári KT ülésre módosítja. 
 
14./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 372/2015. (IX.23.) KT 
határozat 4./ pontjának végrehajtási határidejét 2016. márciusi KT ülésre módosítja. 
 
15./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 395/2015. (IX.23.) KT 
határozat 2./ pontjának végrehajtási határidejét 2016. január 31. napjára módosítja. 
 
16./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 414/2015. (X.21.) KT 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Madách Imre utcai 
I. CS-2 jelű csapadékvíz csatorna felújítása vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása, 
valamint műszaki ellenőr kiválasztására ajánlattételi felhívás tárgyában készített 278/2015. 
sz. előterjesztés tárgyalását elnapolja a Képviselő-testület 2016. februári ülésére. 
 
17./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 418/2015. (X.21.) KT 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 273/2015. sz. előterjesztés tárgyalását a 
Képviselő-testület 2016. februári ülésére elnapolja.” 



 
18./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 432/2015. (X.21.) KT 
határozat 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az alpolgármestert, hogy 
a munkacsoport által előkészített szakmai javaslaton alapuló kivitelezésre irányuló 
ajánlattételi felhívást terjessze be legkésőbb a 2016. februári Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
ülésére. 
 
19./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 432/2015. (X.21.) KT 
határozat 4./ pontjának végrehajtási határidejét a 2016. februári PFB ülésre módosítja. 
 
20./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 440/2015. (X.21.) KT 
határozat 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja. 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ 
pontban meghatározott feladatellátás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását ennek figyelembevételével 
terjessze a Képviselő-testület elé 2016. február 29. napjáig.” 
 
21./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/447/2015. (X.21.) KT 
határozat 2./ pontjának végrehajtási határidejét 2016. január 31. napjára módosítja. 
 
22./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/448/2015. (X.21.) KT 
határozat végrehajtási határidejét 2016. márciusi 31. napjára módosítja. 
 
23./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-22./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 

Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./-23./ pont:azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 



 
 
 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét  
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a védőnői körzetekről 
 

A 26/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként 
csatolva. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 510/2015. 

Tárgy:Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak ellátása” 
elnevezésű pályázatról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
510/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés „Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátása” elnevezésű 
pályázatról 

(127/D.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A könyvvizsgálói 
feladatok ellátására” kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és az érvényes ajánlatot 
tevőGM-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft( székhely 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 
16., képviseli Vecsera Jánosné) ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse az ajánlatot benyújtó könyvvizsgáló vállalkozásokat. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatolt melléklet szerinti tartalommal 
kösse meg a GM-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft -vel a könyvvizsgálói feladatok 
ellátására vonatkozó megbízási szerződést 2015. június 1-jétől a 2015. évi beszámoló 
elfogadásáigterjedő időtartamra (5 hónap), az írásbeli ajánlatban szereplő alábbi díjazás 
ellenében 2016. évre: 590.000,- Ft/hó+ÁFA, azaz ötszázkilencvenezer Ft/hó+ÁFA 
 
4./ A Képviselő-testület a 3./ pontban foglalt döntés pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletbe a 590 000 Ft+ ÁFA/hó összeget szerepeltesse.  
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a 2. pont szerinti értesítésre a döntést követő 5 napon belül, 
 a 3. pont szerinti szerződés aláírására nyertes ajánlattevő értesítésétől számított 5    
napon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét  
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelete 
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

 
A 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként 
csatolva. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 511/2015. 

Tárgy:Döntés a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátása ajánlatételi eljárásának 
eredményéről, valamint a települési 
folyékony hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 25/2003. (X.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
  

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

511/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási feladatok ellátása 
ajánlatételi eljárásának eredményéről, valamint a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatásról szóló 25/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(225/B.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátására a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra” tárgyában kiírt 
ajánlattételi eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 

- FÓTSZIPPI Kft. (2151 Fót, Áchim u. 34.) 
 

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátására a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra” tárgyában kiírt 
ajánlattételi eljárás eredményes volt. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot a FÓTSZIPPI Kft. (székhely: 2151 
Fót, Áchim u. 34.) tette. A nyertes ajánlat közszolgáltatásra vonatkozó ajánlati ára 1.250,- 
Ft/m3 + ÁFA, pontszáma összesen 100 pont. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátására a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra” tárgyában kiírt 
közszolgáltatási pályázat nyertesének 1.250,- Ft/m3 + ÁFA ajánlati árral és összesen 100 
pontszámmal a FÓTSZIPPI Kft. nevű céget jelöli meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontban 
foglalt döntésről írásban értesítse a FÓTSZIPPI Kft.képviselőjét. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Fót 
Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék ártalmatlanítás közszolgáltatási 
feladatok ellátására a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra” vonatkozó 



Közszolgáltatási szerződést a 225/B/2015. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 
tartalommal a FÓTSZIPPI Kft-vel aláírja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-4. pont tekintetében azonnal, az 5. pont tekintetében a döntést követő 5 napon 
belül, a 6. pont tekintetében 2015. december 31. napjáig 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 

  



Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
25/2003. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A 28/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 3. sz. mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét  

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről 
 
A 29/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 4. sz. mellékleteként 
csatolva. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 512/2015. 

Tárgy:Döntés a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció 
(2016. január 1. – 2017. december 
31. közötti időszakra terjedően) 
elfogadásáról 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 

512/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció (2016. január 1. – 2017. december 31. 

közötti időszakra terjedően) elfogadásáról 
(327. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának 2016. január 01. napjától - 2017. december 31. napjáig terjedőidőtartamra 
vonatkozó Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját - a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (3) bekezdése alapján – a 327/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletének alábbi módosításával elfogadja és jóváhagyja: 
 
A Koncepció VII. fejezet B/ pontja I.2./ alpontjának szövege helyesen: 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális térképet 
2018-ban, majd azt követően 2 évente felülvizsgálja, annak érdekében, hogy az időközben 
bekövetkezett változások a döntéseket elősegítsék. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a jegyzőt a Szociális Szolgáltatás-
tervezési Koncepció aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei Kirendeltségét. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Koncepciót Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel tegye közzé, valamint Fót Város Önkormányzata 
hivatalos honlapján jelentesse meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor alpolgármester 
Határidő: A Koncepció aláírására és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest 
Megyei Kirendeltségének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, a Koncepció 
közzétételére: a döntést követő 15 napon belül. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 513/2015. 

Tárgy:Döntés Fót Város Önkormányzat 
2016. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

513/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

(324. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. 
évi belső ellenőrzési tervét a 324/2015. sz. előterjesztés 1. számú melléklete alábbi 
kiegészítésével elfogadja: 

� a tervezett ellenőrzések közé épüljön be 8. sz. ellenőrzési feladatként Fót Város 
Önkormányzatánál a banki utalások rendjének és szabályozásának utóellenőrzése 2014. 
január 1.-től 2015. december 31-ig. (Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2016. május-
június) 
 

Felelős: jegyző  
Határidő: a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadására: azonnal, 

az ellenőrzési terv végrehajtására: 2016. december 31. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. 
évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a 2016. évi 
költségvetési rendeletben biztosítja, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet beterjesztése 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 514/2015. 

Tárgy:Beszámoló az önkormányzat 
nemzetközi kapcsolatairól 

 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

514/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól 

(325. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi nemzetközi és testvérvárosi 
kapcsolatokról szóló beszámolót a 325/2015.számú előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 515/2015. 

Tárgy:Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. évi munkaterve 
 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

515/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi munkaterve 

(326. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évi Munkatervét az e 
határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az e határozat melléklete 
szerinti 2016. évi Munkatervnek az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
 
Felelős: dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül. 
 
Az 515/2015.(XII.16.) KT határozat mellékletét lsd. a Jegyzőkönyv 5. sz. mellékleteként 
csatolva. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 516/2015. 

Tárgy:Döntés az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Energiaszolgáltató Zrt. és a Fót Város 
Önkormányzat közötti szerződés 
megkötéséről a települési hátralékkezelési 
és lakhatási támogatás ügyében 

 
 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

516/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. és a Fót Város Önkormányzat közötti 

szerződés megkötéséről a települési hátralékkezelési és lakhatási támogatás ügyében 
(343. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az - a 343/2015. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező -, ELMŰ Nyrt-nél felhalmozott tartozás rendezéséhez 
nyújtandó támogatásra vonatkozó Együttműködési Megállapodást elfogadja azzal a 
módosítással, hogy az Együttműködési megállapodás 6. A) és 6. B) pontjában a dátum 
2015.11.30-ra változzon. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az - a 343/2015. sz. 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező -, ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-nél 
2015.12.01-ét követően keletkezett követelés rendezéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó 
Együttműködési Megállapodást elfogadja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodások 
aláírására. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értesítse az Elmű Nyrt.-t, ELMŰ-
ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft-t, és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt-t az 
Együttműködési Megállapodások elfogadásáról. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester. 
Határidő: 1-2./ pont azonnal, 3./ pont: a döntést követő 5 napon belül, 4./pont: a döntést 
követő 8 napon belül. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 517/2015. 

Tárgy: Döntés a Fóti Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása tárgyában 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

517/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

(311/B. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 311/B. számú előterjesztés 
1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
Alapító okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 1./ pont szerint elfogadott Módosító Okiratát 
és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja és felkéri, hogy gondoskodjon az 
okiratok törzskönyvi nyilvántartásba vétele érdekében azok Magyar Államkincstárhoz való 
megküldéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 8 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 518/2015. 

Tárgy:A Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Használati 
szabályzatának felülvizsgálata és a 2016. 
évi Munkaterve 
 
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
518/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Használati szabályzatának felülvizsgálata 
és a 2016. évi Munkaterve 

(297/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat által 
fenntartott és működtetett közművelődési intézmények éves munkatervének elfogadására, 
valamint a használati szabályzat módosításának elfogadására a Jogi, Ügyrendi és Emberi 
Erőforrás Bizottságnak biztosított hatáskör gyakorlását egyszeri alkalommal visszavonja és a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2016. évi Munkatervének, valamint Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ tagintézménye, a Vörösmarty Művelődési Ház 
Használati Szabályzatának a módosítása kérdésében maga dönt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ tagintézménye, a Vörösmarty Művelődési Ház Használati 
Szabályzatának a módosítását – figyelemmel a 297/A/2015. sz. előterjesztés tartalmára - az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 

� a hétfői zárva-tartás bevezetésétől a Képviselő-testület eltekint, 
� a rugalmas munkaidő bevezetésére vonatkozó szabályokat az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatába kell beépíteni. 
A fenti szempontoknak megfelelően átdolgozott, egységes szerkezetű működési 
alapdokumentumokat be kell nyújtani jóváhagyásra a Képviselő-testület 2016. januári 
ülésére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ vezetőjét, hogy a Vörösmarty Művelődési Ház – Képviselő-testület 
által jóváhagyott - Használati Szabályzata közzétételéről gondoskodjon. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2016. évi munkatervét a 297/2015. sz. előterjesztés 4. számú 
mellékletének a 297/A/2015. sz. előterjesztés -  a Vörösmarty Művelődési Ház 2016. évi 
módosított rendezvénytervét tartalmazó  - 2. számú mellékletével történő módosításával 
elfogadja.  
 
 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2016. évi munkatervének megvalósításához 



szükséges fedezetet a 297/A/2015. sz. előterjesztés 4. számú mellékletében meghatározottak 
szerint építtesse be a 2016. évi költségvetésbe, illetve a 2016. évi költségvetés elfogadását 
megelőző időszakra vonatkozóan (április 30. napját megelőző rendezvények esetében) pedig 
az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetbe. 
 
Felelős: 1./ és -3./, továbbá 5./ pont: Bartos Sándor polgármester 

  2./ és 4./ pont: FKKK igazgatója,  
Határidő: 1./ és 4./ pont: azonnal, 2./ pont 2016. január 5. 3./ pont: 2016. januári KT-döntést 
követő 15 napon belül, 5./ pont: 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
előkészítésekor, 2016. évi költségvetés tervezésekor 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 

 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 519/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ álláshely 
engedélyezéséről 
 
 
 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
519/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ álláshely engedélyezéséről 
(korábban kiküldött 245. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el azt a 
javaslatot, hogy a Fóti Közművelődési Központ álláshely-engedélyezés iránti kérelméről 
szóló 245/2015. sz. előterjesztés alapján +1 fő művelődésszervező álláshelyet ne biztosítson 
az intézmény számára. 
Erről az intézményvezető helyben értesül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 520/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ álláshely 
engedélyezéséről 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
520/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ álláshely engedélyezéséről 
(korábban kiküldött 245. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ részére 1 fő művelődésszervező álláshelyet nem biztosít 2016. 
március 1. napjától. 
Erről az intézményvezető helyben értesül. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 521/2015. 

Tárgy:A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátása 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
521/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 
(182/B.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. egyedüli tulajdonosa úgy dönt, hogy Szent-Iványi Géza ügyvezető megbízását 2016. 
január 3. napjától 2016. június 30. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy az ügyvezető 
feladatát határozott idejű munkaviszony keretében látja el. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 
úgy dönt a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szent-Iványi Géza bruttó 
személyi munkabérét 2016. január 3. napi hatállyal, 2016. június 30-ig terjedő határozott 
időtartamra szólóan 460.000,- forintban állapítja meg, továbbá részére havi 60.000,-Ft 
költségtérítést biztosít. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tulajdonosa elfogadja a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 1. pont szerint módosított alapító 
okiratát a 182/B. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti 
tartalommal - és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására, valamint a változásbejegyzési 
eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Szent-Iványi Géza ügyvezetővel a 2016. január 3. 
napjától 2016. június 30. napjáig, határozott időtartamra szóló munkaszerződést aláírja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 
úgy dönt, hogy Szent-Iványi Géza ügyvezető 2. pontban meghatározott bruttó munkabérének 
fedezete a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésében kerüljön 
betervezésre.   
 
Felelős:1-4. pont: Bartos Sándor polgármester, 5. pont.:FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
Határidő:1./-3/ pont: azonnal; 4./ pont (a szerződés aláírására): 2015. december 31.; 5./ pont: 
2016. évi költségvetés előkészítése 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 522/2015. 

Tárgy:A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátása 

 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
522/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 
(182/B.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására a 182/A/2015. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal nem ír ki pályázatot – a feladat 2016. július 1-jétől történő 
ellátásának módjáról 2016. áprilisi rendes ülésén dönt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 5. (az előterjesztés benyújtására) 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 523/2015. 

Tárgy:A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátása 

 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
523/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

A Fóti Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 
(182/B.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el azt a 
javaslatot, mely szerint a Testület az 521/2015. (XII.16.) KT határozat 2./ pontját az alábbiak 
szerint módosítsa: 
„2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója 
úgy dönt a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szent-Iványi Géza bruttó személyi 
munkabérét 2016. január 3. napi hatállyal, 2016. június 30-ig terjedő határozott időtartamra 
szólóan 460.000,- forintban állapítja meg.” 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 524/2015. 

Tárgy:Döntés a közbeszerzési szakértői 
feladatok 2016-ban történő ellátásáról 

 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
524/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a közbeszerzési szakértői feladatok 2016-ban történő ellátásáról 
(korábban kiküldött 300.sz.) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Sándor Ügyvédi 
Iroda közbeszerzési tanácsadói megbízási szerződését 2016. március 31-ig változatlan 
feltételekkel meghosszabbítja, felhatalmazva a Polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő 
szerződés-meghosszabbítás aláírására. 
 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. április 1-től 2 év 
határozott időtartamra - a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadók Névjegyzékében 
szereplő ügyvédi irodák közül - pályázat útján kiválasztott, külső közbeszerzési szaktanácsadó 
közreműködését kívánja igénybe venni a lefolytatandó közbeszerzési eljárások 
előkészítéséhez, illetve lebonyolításához, ideértve a közbeszerzéssel kapcsolatos szerződések 
előkészítésének, jogi ellenjegyzésének és az eljárás menetében történő jogi tanácsadásnak a 
feladatait is.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 2./ pontjában rögzített 
feladatok tartalmát is részletező ajánlattételi felhívásról a Testület 2016. januári rendes ülésén 
kíván dönteni – megbízva a polgármestert az ehhez szükséges előterjesztés elkészíttetésével. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2015. december 31. 2./ 2016. március 31. 3./ 2016. január 12. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 525/2015. 

Tárgy: Apponyi Franciska szobor 
állításával kapcsolatos 
szerződésmódosítási kérelem II. 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
525/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Apponyi Franciska szobor állításával kapcsolatos szerződésmódosítási kérelem II. 
(290/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a 
gróf Apponyi Franciska köztéri szobor alkotója, Orbán Előd szobrászművész részére – a 
2014. október 9-én megkötött Vállalkozási szerződés alapján fizetendő 1.700.000 Ft összegű 
honoráriumából – 2015. december 22-ig 700.000 Ft összegű előleg kerüljön kifizetésre.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előleg 
kifizetésére irányuló szerződést a 290/A/2015. számú előterjesztés 4. számú melléklete 
szerinti tartalommal aláírja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előleg összeg fedezetét a 
2015. évi költségvetés, beruházás, Apponyi Franciska szobor sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont, 2. pont: azonnal 
  3./ pont: 2015. december 22.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 526/2015. 

Tárgy: Apponyi Franciska szobor 
állításával kapcsolatos 
szerződésmódosítási kérelem II. 

 
 
 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
526/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Apponyi Franciska szobor állításával kapcsolatos szerződésmódosítási kérelem II. 
(290/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 525/2015. (XII.16.) KT 
határozatát visszavonva, nem járul hozzá ahhoz, hogy a gróf Apponyi Franciska köztéri 
szobor alkotója, Orbán Előd szobrászművész részére – a 2014. október 9-én megkötött 
Vállalkozási szerződés alapján fizetendő 1.700.000 Ft összegű honoráriumából – 2015. 
december 22-ig 700.000 Ft összegű előleg kerüljön kifizetésre.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 527/2015. 

Tárgy:Döntés szennyvízelvezetési 
szolgalmi jogot alapító okirat aláírásáról 

 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
527/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés szennyvízelvezetési szolgalmi jogot alapító okirat aláírásáról 
(321. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 321/2015 számú 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező szennyvízelvezetési szolgalmi jogotalapító okiratot 
jóváhagyja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban 
körülírt szennyvízelvezetési szolgalmi jogot alapító okiratot írja alá.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont azonnal, 2./ pont a döntést követő 5 napon belül. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 528/2015. 

Tárgy:Fót, Barackos – Kimutatás a teljes 
terület tulajdonosainak út céljára leadott 
hányadairól 

 
 
 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
528/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Fót, Barackos – Kimutatás a teljes terület tulajdonosainak út céljára leadott hányadairól 
(98/C. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Barackos – Út 
részére leadott területek kimutatását tudomásul veszi a 98/C/2015 sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 529/2015. 

Tárgy: Döntés a 2151 Fót, Barackos 5552, 
5566/30 hrsz. alatti ingatlanokon 
átvezetett elektromos vezetékről, mely az 
5566/24, 5566/25, 5566/39, 5566/37, 
5566/35, 5566/29 ingatlanok elektromos 
energia ellátását biztosítaná 
 

 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

529/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 2151 Fót, Barackos 5552, 5566/30 hrsz. alatti ingatlanokon átvezetett elektromos 

vezetékről, mely az 5566/24, 5566/25, 5566/39, 5566/37, 5566/35, 5566/29 ingatlanok 
elektromos energia ellátását biztosítaná 

(298 sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Drink Team Kft 
ügyvezetője Erendits György kérelmére a Terzioplan Mérnökiroda Kft. által 2014. júliusban 
készített terv engedélyeztetéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulást a Fót belterület 5552 
hrsz. alatt nyilvántartott, kivett út megnevezésű és a Fót belterület 5566/30. hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett út megnevezésű ingatlanok vonatkozásában az alábbi feltétel teljesülése 
esetén adja ki: 

� a Kérelmezőnek kérelméhez csatolnia kell az 5566/30 hrsz.-ú úttal érintett 5566/26; 
5566/27; 5566/28 ; 5566/29; 5566/34; 5566/37 ; 5566/38; és 5566/39 hrsz.úingatlanok 
– eddigiekben nem nyilatkozó – tulajdonosai által aláírt, a 98/C/2015. sz. előterjesztés 
3. sz. melléklete tartalmának megfelelő  (3.500,-Ft/m2 összegű, a már befizetett 
előlegekkel csökkenthető kötelezettségvállalásról szóló) jognyilatkozatokat. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fót belterület 
5552 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett út megnevezésű és a Fót belterület 5566/30. hrsz. alatt 
nyilvántartott kivett út megnevezésű ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulást 
az 1./ pont szerinti jognyilatkozatok kézhezvételét követően, valamint az e 
jognyilatkozatokban vállalt összegek Önkormányzat javára történő befizetését követőenadja 
ki. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terzioplan Mérnökiroda 
Kft. által 2014. júliusban készített tervet elfogadja és engedélyek megszerzésének érdekében a 
30 napos fellebbezési jogáról lemond. 
 
 
 
 
 
 



4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-
testület döntéséről írásban tájékoztassa a Drink Team Kft. ügyvezetőjét.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./-3./pont: jognyilatkozatok kézhezvételét követő 5 munkanapon 
belül, 4./pont: döntést követő 10 munkanapon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 530/2015. 

Tárgy: Döntés a 2151 Fót, Barackos 5552, 
5566/30 hrsz. alatti ingatlanokon 
átvezetett elektromos vezetékről, mely az 
5566/24, 5566/25, 5566/39, 5566/37, 
5566/35, 5566/29 ingatlanok elektromos 
energia ellátását biztosítaná 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
530/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a 2151 Fót, Barackos 5552, 5566/30 hrsz. alatti ingatlanokon átvezetett elektromos 
vezetékről, mely az 5566/24, 5566/25, 5566/39, 5566/37, 5566/35, 5566/29 ingatlanok 

elektromos energia ellátását biztosítaná 
(298 sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Barackos területfejlesztés 
(víz-csatorna, gáz, elektromos hálózat (erős és gyengeáram) közművesítése érdekében a 
közműszolgáltatókkal tárgyalásokat kezdeményez a Roden Mérnökiroda terveinek 
felhasználásával. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közműszolgáltatókkal 
történt egyeztetések, várható bekerülési költségek ismeretében készüljön előterjesztés a terület 
közművesítésének lehetséges megoldási javaslatára 2016. márciusi rendes testületi ülésre a 
Roden Mérnökiroda terveinek felhasználásával. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: 2016. március 1.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 531/2015. 

Tárgy:Döntés a Fóti belterületi szilárd 
burkolattal nem rendelkező utcák 
útburkolatának és csapadékvíz 
elvezetésének engedélyezése és tervezése 
tárgyában 

 
 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 

531/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útburkolatának és 

csapadékvíz elvezetésének engedélyezése és tervezése tárgyában 
(korábban kiküldött 307. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „fóti szilárd burkolattal 
nem rendelkező utcák útburkolatának és csapadékvíz-elvezetésének engedélyezése és 
tervezése” tárgyú 307/2015. sz. előterjesztés tárgyalását elnapolja, s az előterjesztést 
átdolgozás céljával a Képviselő-testület állandó bizottságainak 2016. januári, rendkívüli 
együttes ülése elé utalja. 
 
Felelős: JEB és PFB elnökei 
Határidő: 2016. január 5. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 532/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. szám alatti önkormányzati lakás 
felújítása” tárgyában indított ajánlattételi 
eljárás eredményéről és új eljárás 
indításáról módosított műszaki 
tartalommal 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

532/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Március 15. u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” 
tárgyában indított ajánlattételi eljárás eredményéről és új eljárás indításáról módosított 

műszaki tartalommal 
(283/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Március 15. u. 
41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” tárgyában módosított műszaki 
tartalommal kiírt ajánlattételi eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes 
ajánlatot: 

-  Labi 2006. Szolgáltató Kft. (1173Dunakeszi, Hóvirág u.11.)  
-  Keszi-BauKft. (2120Dunakeszi,Mányoki Ádám tér 4.)  
-  Saturnus Kft. (1173Budapest, Ferihegy u.90.) 

  2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Március 15. 
u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” tárgyábanmódosított műszaki 
tartalommal kiírt ajánlattételi eljárás eredményes volt. 

  3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 
ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a 
Saturnus Kft.(székhely: 1173 Budapest, Ferihegy u.90.) tette. A nyertes ajánlat összege nettó 
1.179.650.-Ft, azaz bruttó: 1.498.156.-Ft. 
 

  4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Március 15. u. 
41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” tárgyábanmódosított műszaki 
tartalommal kiírt ajánlattételi eljárás nyertese a Saturnus Kft. (székhely: 1173 Budapest, 
Ferihegy u.90.). 

 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Március 15. u. 
41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása” tárgyában módosított műszaki 
tartalommal kiírt ajánlattételi eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot a Labi 2006. Szolgáltató Kft. (1173 Dunakeszi, Hóvirág 
u.11.) ajánlattevő tette nettó 1.399.594.- Ft, azaz bruttó: 1.777.484.- Ft összeggel. 
 
 
 
 
 
 



6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót 
Március 15. u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújítása módosított műszaki 
tartalommal történő kivitelezéséhez szükséges kivitelezési szerződést a 283/B/2015. sz. 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a Saturnus Kt.-vel írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ 2./ 3./ 4./ 5./ pont: azonnal, 6./ pont: döntéstől számított 10 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 533/2015. 

Tárgy:Döntés az Utilis Szolgáltató Kft. 
Fót 06/1, 06/2 és 06/3 hrsz.-ú ingatlanokon 
található Fót-I. véd nevű egykori 
homokbánya területére tervezett B1b 
alkategóriájú nem veszélyes 
hulladéklerakó, egységes 
környezethasználati engedélyének 
módosítása ügyében hozott határozattal 
szembeni fellebbezés elutasításával 
kapcsolatban 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 

533/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az Utilis Szolgáltató Kft. Fót 06/1, 06/2 és 06/3 hrsz.-ú ingatlanokon található Fót-I. 

véd nevű egykori homokbánya területére tervezett B1b alkategóriájú nem veszélyes 
hulladéklerakó, egységes környezethasználati engedélyének módosítása ügyében hozott 

határozattal szembeni fellebbezés elutasításával kapcsolatban 
(220/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy keresetet nyújt be a 
Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz a Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának, az Utilis Szolgáltató Kft. (2025 
Visegrád, Fő u. 67/A.) Fót 06/1, 06/2 és 06/3 hrsz-ú ingatlanokon található Fót-I. védnevű 
egykori homokbánya területére tervezett B1b alkategóriájú nem veszélyes hulladéklerakó, 
egységes környezethasználati engedélyének módosításáról szóló PE/KTF/2165-10/2015. sz. 
határozatát helybenhagyó Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 
OKTF-KP/12050-10/2015. sz. határozatára vonatkozóan a 220/A/2015. sz. előterjesztésben 
felsorolt észrevételekre hivatkozással. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy bízza meg 
Dr. Nagy Attila ügyvédet a bírósági kereset határidőben történő benyújtásával és az ügyben az 
Önkormányzat bíróságon történő képviseletével. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1. pont tekintetében azonnal, a 2. pont tekintetében – a bírósági kereset 
benyújtására – 2015. december 23. napja. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16.  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 534/2015. 

Tárgy: Átvilágítást Előkészítő Ideiglenes 
Bizottság ismételt létrehozása 

 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
534/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Átvilágítást Előkészítő Ideiglenes Bizottság ismételt létrehozása 
(340. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatát 2006-2014 évekre vonatkozóan átvilágítja és az átvilágításra 3 fővel 
Átvilágítást Előkészítő Ideiglenes Bizottságot hoz létre.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzat Átvilágítást Előkészítő Ideiglenes Bizottságot Bizottság elnökévé 2015. 
december 16. napjától Bíró Zoltán képviselőt, tagjaivá Gellai István képviselőt és dr. Vargha 
Nóra Mária képviselőt választja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Átvilágítást Előkészítő 
Ideiglenes Bizottságot 2016. szeptember 30-ig terjedő időtartamra hozza létre. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 535/2015. 

Tárgy: A Helyi Értéktár Bizottság 
beszámolója éves munkájáról 

 
 
 

 
 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
535/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

A Helyi Értéktár Bizottság beszámolója éves munkájáról 
(339. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Értéktár Bizottság 2015. évi 
munkájáról szóló beszámolóját a 339/2015. számú előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, tegyen javaslatot a 
Helyi Értéktár Bizottság tárgyi gyűjteménye átmeneti elhelyezésének megoldására, kimutatva 
annak költségvetési vonzatát is. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal, 2./ 2016. februári KT ülés 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 536/2015. 

Tárgy: Döntés a Fót, Vörösmarty tér 5. sz. 
alatti helyiségcsoport bérleti 
szerződésének felmondásáról 

 
 
 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
536/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Vörösmarty tér 5. sz. alatti helyiségcsoport bérleti szerződésének felmondásáról 
(233/A. - S/1.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadói jogkörében úgy dönt, hogy a 
kizárólagos tulajdonában álló 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 649 m2 helyiségcsoport 
bérlőjének, a YUN ZHOU Kereskedelmi Kft.-nek helyiségbérleti szerződését 2015. december 
31-i határnappal felmondja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló1993. évi LXXVIII. tv., valamint a Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének a 
lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával 
összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 23/2015. (XI. 19.) számú 
önkormányzati rendelet vonatkozó rendelkezései figyelembe vételével a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
helyiségbérleti szerződés felmondásakor a háromhavi bérleti díjnak megfelelő kaució összegét 
számítsa be a fennálló tartozás összegébe.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./, 3./ pont: 2015. december 31. 
 2./ pont: döntést követő 1. munkanap 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 537/2015. 

Tárgy:Döntés a Fót, Vörösmarty tér 11. 
szám alatti Piac Kiszolgáló épület 
hasznosításáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
537/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti Piac Kiszolgáló épület hasznosításáról 
(304/A. – S/2. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót belterület 1118 hrsz. 
alatt nyilvántartott, természetben Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti ún. Piac Kiszolgáló 
épületet– annak az Önkormányzat vagyonába korlátozottan forgalomképes vagyonelemként 
történő felvételét követően –azzal a megkötéssel kész bérbe adni a Pest megyei Rendőr-
főkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság Fóti Rendőrőrs részére, hogy az épületben heti 
egy alkalommal (szombatonként) a helyi termelői piac működéséhez szükséges feltételek 
biztosítva legyenek: 
a, A közösségi illemhelyeket bárki használhassa, 
b, A 09-es raktárhelyiség a gombavizsgáló részére biztosított maradjon, 
c, Piac napokat követően az illemhelyek és a folyosó takarítását a Fóti KÖH megbízottja 
biztosítja. 

 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jogerős 
végleges használatba vételi engedély birtokábana tényleges bekerülési költségnek 
megfelelően aktivált vagyontárgyat korlátozottan forgalomképes vagyontárgyként vegye 
nyilvántartásba.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 1./ pontja 
szerinti helyiség-bérleti szerződést 2016. február 1-től 80.000,-Ft+ÁFA/hó bérleti díj, továbbá 
a rezsiköltségek megfizetése ellenében határozott 5 éves időtartamra köti meg, úgy, hogy az 
épülethez kapcsolódó egyéb költségeket a bérlő viseli.  

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
304/A/2015. (S/2) előterjesztés Melléklete szerinti bérleti szerződést a bérbeadó 
Önkormányzat nevében aláírja. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./-3./-4./ pont: 2015. december 31. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 538/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Somlói u. 
kapubehajtók felújítása a Béke u. és 
Balassa u. között, szelvény szerinti jobb 
oldalon” vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 
 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 

538/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Somlói u. kapubehajtók felújítása a Béke u. és Balassa u. között, szelvény 

szerinti jobb oldalon” vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(341. – S/3. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói u. 
kapubehajtók felújításának Béke u. és Balassa u. között, szelvény szerinti jobb oldalon” 
tárgyú közbeszerzési eljárást a 341/S-4/2015. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, e 
határozat 5./ pontja szerinti kiegészítésekkel bővített ajánlattételi felhívás alapján megindítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban körülírt 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a 341/S-4/2015. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. 
Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 2./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén, a vállalkozási szerződést 
a 341/S-4/2015. sz. előterjesztés 2. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban szereplő 
kapubehajtók felújítása, továbbá: 

- földkiemelés útágyazat részére    8 m3 
- zúzott kő ágyazat készítése bedolgozva, hengerelve 7 m3 

- aszfalt alapréteg készítése 5 cm vastagságban 0,5 m3 
- aszfalt kopóréteg 4 cm-es vastagságban  0,4 m3 
- fedrács készítése zártszelvény keretben lapos-acélból 0,6 m x 1,2 m méretben vasbeton 

keretbe foglalva, régi keret szétbontásával 
 kivitelezési munkák fedezetére Fót Város a 2015. évi költségvetésének az „Útépítés, 
tervezés és kivitelezés” soráról bruttó 20.000 eFt. keretösszeget biztosít. 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 napon belül 3./pont: az ajánlatok 
beérkezését és elbírálását követő 3 napon belül, 4./pont: az eljárásról készült összegzés 
megküldését követő 15 napon belül, 5./ azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 539/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Somlói u. 
kapubehajtók felújítása a Béke u. és 
Balassa u. között, szelvény szerinti jobb 
oldalon” vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
 
 

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 
 

539/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fót, Somlói u. kapubehajtók felújítása a Béke u. és Balassa u. között, szelvény 

szerinti jobb oldalon” vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(341. – S/3. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói u. 
kapubehajtók felújításának Béke u. és Balassa u. között, szelvény szerinti jobb oldalon” 
tárgyú kivitelezéshez 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján a 
szükséges független műszaki ellenőr kiválasztásáról ajánlattételi eljárás keretében 
gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói u. 
kapubehajtók felújításának Béke u. és Balassa u. között, szelvény szerinti jobb oldalon” 
kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást a 
341/S-4/2015. sz. előterjesztés 5. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja – az 
ajánlattételi határidő és az ajánlatok felbontásának napjául 2016. január 15.-t határozva meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást a 341/S-4/2015. sz. előterjesztés 6. számú melléklet szerinti műszaki 
ellenőröknek megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerint lefolytatott 
eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont 
szerint lefolytatott eljárás eredményessége esetén a megbízási szerződést írja alá az eljárás 
nyertesével. 
 
6./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 
kapubehajtók felújítása kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok fedezetére Fót 
Város a 2015. évi költségvetésének az „Útépítés, tervezés és kivitelezés” soráról bruttó 
1.000 eFt. keretösszeget biztosít. 
 
 
 
 
 



Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2. azonnal 3./ a döntést követő 10 napon belül 4./ az ajánlatok beérkezését 
követő 10 napon belül, 5./ az ajánlatok elbírálását követő 10 napon belül, 6./ azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 540/2015. 

Tárgy:Döntés a „Fót, Somlói u. félpályás 
útfelújítása a Béke u. és Imreháza u. 
között” vonatkozó altalaj stabilizációjáról 

 
 
 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
540/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fót, Somlói u. félpályás útfelújítása a Béke u. és Imreháza u. között” vonatkozó 
altalaj stabilizációjáról 
(133/C. – S/4. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói u. 
útfelújításának Béke u. és Imreháza u. közötti altalaj stabilizálására vonatkozó ajánlatot 
elfogadja, a vis maior helyzetben szükségessé vált pótmunkát a kivitelezőtől szerződés-
módosítás keretében megrendeli. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban körülírt 
munkák elvégzéséhez a Polgármestert felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mindkét munkára 
vonatkozóan a véghatáridőt 2015. december 23. napjában határozza meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban szereplő 
kivitelezési munkák fedezetére Fót Város a 2016. évi átmeneti gazdálkodása terhére bruttó 
6.333.649 Ft keretösszeget biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 



Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét  
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete  

az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 

A 30/2015.(XII.17.) önkormányzati rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 6. sz. mellékleteként 
csatolva. 
 
 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 541/2015. 

Tárgy:Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzatának 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásáról 

 
 
 

 
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2015. december 16-i rendes, nyílt üléséről 

 
541/2015. (XII.16.) KT. HATÁROZAT 

Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról 
(323. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el dr. Vargha 
Nóra Mária képviselő azon javaslatát, hogy a Testület kérje fel a Polgármestert: tárgyaljon a 
Dr. Sándor Ügyvédi Irodával arról, hogy milyen feltételekkel vállalná 2016. I. negyedévére a 
közbeszerzéssel kapcsolatos általános jogi tanácsadói feladatok ellátását. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2015. december 16. 
 
 


