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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 1/2016. 

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

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 14-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

1/2016. (I.14.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat 

hozataláról 
(28. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem ért egyet a DMRV Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 28/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező határozat-tervezetével. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 14.  
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 2/2016. 

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

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 14-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

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

hozataláról 
(28. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a DMRV Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 28/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező határozat-tervezetével. 
 
2./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa az 1. pont szerinti Közgyűlési határozat meghozatalát. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a DMRV Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 28/2016. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező határozat-tervezetével. 
 
4./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa az 3. pont szerinti Közgyűlési határozat meghozatalát. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-4./ pont azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 3/2016. 

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

 K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 14-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

3/2016. (I.14.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat 

hozataláról 
(28. sz. anyag) 

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

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 4/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti 
Településszolgáltató Közhasznú 
Társaság felszámolási eljárása tárgyában 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 14-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
4/2016. (I.14.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság felszámolási eljárása tárgyában 
(21. sz. anyag) 

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

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/5/2016. 

Tárgy: Döntés támogatási kérelem 
ügyében 
 
 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/5/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Döntés támogatási kérelem ügyében 

(Z/31. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1. napjától 
2016. december 31. napjáig havonta 144.000 Ft támogatást nyújt Márkus László részére 
gyermeke, Ajtai Ibolya Virág fejlesztésére. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a 2016. évi átmeneti gazdálkodás „működési célú 
támogatás” sora, valamint a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja a Z/272/2015. (VI.24) 
KT-határozat alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott célra kössön támogatási szerződést Márkus Lászlóval az 
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. 
(III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/6/2016. 

Tárgy: Döntés Csányi István Balázs Fót, 
Petőfi Sándor u. 6. szám alatti 
ingatlanának megvételéről 
 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/6/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Csányi István Balázs Fót, Petőfi Sándor u. 6. szám alatti ingatlanának megvételéről 

(Z/29. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem vásárolja meg 
Csányi István Balázs (szül. hely és idő: Budapest, 1974.06.30. an: Ferenczy Marianna) 2151 
Fót, Petőfi Sándor u. 6. Szám alatti lakos tulajdonát képező Fót, 1372 hrsz-ú, 1997 m2 

alapterületű, „kivett lakóház, udvar” megnevezésű belterületi ingatlanát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a döntésről 
tájékoztassa Csányi István Balázst – meghatalmazottja útján. 
 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntést követő 30 napon belül. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 7/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
 

  
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

7/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt 
időszakról fontosabb eseményeinek tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót nem 
fogadja el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 8/2016. 

Tárgy: Rendeletalkotás a mezei 
őrszolgálatról szóló, 18/2007. (VIII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

8/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Rendeletalkotás a mezei őrszolgálatról szóló, 18/2007. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
(34. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Jegyzőt: 
készíttessen olyan rendelet-tervezetet, amelynek alapján a bejelentési kötelezettségüket 
elmulasztókkal szemben hatóságként el tud járni. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. május 3. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 9/2016. 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet 
módosításáról  

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

9/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 

módosításáról  
(27. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a GM-Audit 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (székhely 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16., képviseli 
Vecsera Jánosné) a 2016. évi költségvetési rendelet könyvvizsgálói véleményezésével.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 1./ pont szerinti tartalommal kösse meg 
a GM-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft -vel az egyszeri megbízásra vonatkozó 
megbízási szerződést 2016. február 1-jétől a 2016. évi költségvetés rendeletének elfogadásáig 
terjedő időtartamra (1 hónap), az 590.000,- Ft+ÁFA, azaz ötszázkilencvenezer Ft+ÁFA 
díjazás ellenében. 
 
3./ A Képviselő-testület a 2./ pontban foglalt döntés pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 
2016. évi költségvetése terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló költségvetési rendeletben az 590 000 Ft+ ÁFA összeget szerepeltesse.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 10/2016. 

Tárgy: Döntés „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.:900/2 alatti) ravatalozó 
felújítása” tárgyában nyertes kivitelező 
kiválasztásáról és a kivitelezési 
szerződés aláírásáról 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

10/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „Fót Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.:900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyában 

nyertes kivitelező kiválasztásáról és a kivitelezési szerződés aláírásáról 
(6. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Vörösmarty út 70. szám 
alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyában érvényes ajánlatot tett a 
 
SATURNUS KFT. (1173 Budapest, Ferihegyi út 90.)  
(ajánlati ár: nettó 66.000.000 Ft, azaz bruttó: 83.820.000 Ft) összeggel. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Vörösmarty út 70. szám 
alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása”tárgyában érvényes ajánlatot a SATURNUS 
KFT. adta. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Vörösmarty út 70. szám 
alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyában a nyertes ajánlattevővel, a 
SATURNUS KFT-vel kivitelezési szerződést köt. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 86/B/2015. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a kivitelezési szerződést a SATURNUS 
KFT-vel írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Vörösmarty út 70. szám 
alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása”kivitelezésének pénzügyi fedezetét a 2016. évi 
átmeneti gazdálkodás „Vörösmarty úti ravatalozó kivitelezése” sorról biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./-3./pont: azonnal, 4./-5./pont: döntést követő 60 napon belül, 6./pont: 
azonnal. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 11/2016. 

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 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

11/2016. (I.27.) 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 eredményéről 

(24. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „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 lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes 
volt. 
Az ajánlattételi határidőig 3 db ajánlat érkezett: 

- Smilepaper.hu Kft. (1044 Bp. Ezred u. 2.) Ajánlati ár (nettó): 3.791.081,- Ft 
- Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Bp. Rákóczi tér 6.) Ajánlati ár (nettó): 4.137.754,- Ft 
- Gladiolus Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) Ajánlati ár (nettó): 2.382.714,- Ft 

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „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 lefolytatott közbeszerzési eljárásra érvényes 
ajánlatot adott be a Smilepaper.hu Kft., Rákóczi Üzletház Kft. és a Gladiolus Kft., ezért az eljárás érvényes. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „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 lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese, mint 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást vállaló ajánlattevő: 

a Gladiolus Kft. 
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12 
Ajánlati ár (nettó): 2.382.714,- Ft 

4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot a Smilepaper.hu Kft. (1044 Bp. 
Ezred u. 2.) ajánlattevő tette (ajánlati ár: nettó 3.791.081-, Ft) összeggel. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a 
24/2016. sz. előterjesztés, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 3./ pontban meghatározott 
nyertesével. Az ellenszolgáltatás összege rendelkezésre áll, a 2016-os átmeneti gazdálkodás dologi kiadása 
között. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-4/ pont azonnal, 5./pont a szerződéskötési moratórium lejártát követő öt napon belül. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A  kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 12/2016. 

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 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
12/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

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

(9. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése értelmében Fót Város Önkormányzata és a Fóti Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között 2014. december 29-én kötött – a Fóti Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014. (XII.9.) FRNÖ határozatával és Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 491/2015. (XII. 22.) KT határozatával jóváhagyott – 
együttműködési megállapodást felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a 9/2016. sz. előterjesztés 1. 
sz. mellékletében foglalt módosításokkal, és azzal a kiegészítéssel egységes szerkezetben 
fogadja el, mely szerint a kötelezettségvállalók és utalványozók köre – a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat időközben elfogadott határozatának megfelelően – egészüljön ki Kovács Antal 
Máté személyének megnevezésével. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban 
megjelölt megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 2. pont: 2016. január 31. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 13/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Gyermekváros 
Egyesület névhasználat engedélyezéséről 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
13/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót Gyermekváros Egyesület névhasználat engedélyezéséről 
(3. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Fót 
Gyermekváros Egyesület számára a „Fót” városnév használatát az alábbiak szerint: 
 

1. A jogosult megnevezése: Fót Gyermekváros Egyesület 
1.1.  Az engedélyezett tevékenység: Fót Gyermekváros Egyesület elnevezés használata. 
1.2.  Az engedélyezett tevékenység célja: A fenti elnevezésnek a kérelmező által, az 

egyesület nevében történő használata. 
1.3.  Az engedély időtartama: 10 év határozott idő 
1.4.  A használat jogszerűségért felelős személy neve, beosztása, címe: Danyi Imre 

elnök, 2330 Dunaharaszti, Kossuth u. 36. 
2. A Képviselő-testület felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy kiadott engedélyt 
vissza kell vonni, ha: 

-  a használat vagy annak célja, módja és körülményei Fót Város Önkormányzata és a 
város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, továbbá,  

-  a tervezett használat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz, vagy 
-  a tervezett használat célja vagy módja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba 

ütközik. 
3. A Képviselő-testület a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha 

-  a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat - legalább 
kettő alkalommal, bizonyítható módon, - megsérti. 

-  a felhasználó (engedélyes) azt a tevékenységet, melyhez az engedélyt megkapta 
már nem folytatja, illetve működését jogutód nélkül megszünteti. 

4. A Képviselő-testület a következő egyéb kikötéseket és előírásokat teszi: - 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a Fót 
Gyermekváros Egyesület elnökét.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Egyesület elnökének értesítésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 14/2016. 

Tárgy: A Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága 
Ügyrendjének elfogadása 
  

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

14/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének 

elfogadása 
(11. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának 1/2016. FB. számú határozatával 
elfogadott ügyrendjét jóváhagyja. 
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 15/2016. 

Tárgy: Fót-Kisalag Református Missziói 
Egyházközség kérelme a támogatási 
szerződés módosítása kapcsán 
  

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

15/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Fót-Kisalag Református Missziói Egyházközség kérelme a támogatási szerződés módosítása 

kapcsán 
(30. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2015. február 2. 
napján Fót Város Önkormányzata és a Fót-Kisalagi Református Missziói Egyházközség 
között létrejött Támogatási szerződés 5.) pontjában szereplő elszámolási határidő 
módosítására irányuló, Fót-Kisalagi Református Missziói Egyházközség által benyújtott 
kérelmet, mely szerint az elszámolási határidő 2015. december 31. napjáról 2016. június 30. 
napra módosul végső határidőként.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés 1./ pontban meghatározottak szerinti módosításának aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 16/2016. 

Tárgy: A Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ (FKKK) 
tagintézménye, a Vörösmarty 
Művelődési Ház Használati Szabályzata 
és az FKKK Szervezeti és Működési 
Szabályzata jóváhagyása 
 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

16/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (FKKK) tagintézménye, a Vörösmarty 
Művelődési Ház Használati Szabályzata és az FKKK Szervezeti és Működési Szabályzata 

jóváhagyása 
(10. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ tagintézménye, a Vörösmarty Művelődési Ház Használati 
Szabályzatát a 10/2015. sz. előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal 
elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát a 10/2015. sz. előterjesztés 3. 
számú mellékletében foglalt tartalommal 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, 2016. január 27. 
 



   
 

17 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 17/2016. 

Tárgy: Döntés a Történelmi 
Városközpontra vonatkozó ötletpályázat 
kiírásáról 
  

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

17/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Történelmi Városközpontra vonatkozó ötletpályázat kiírásáról 

(2. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és Fót 
Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a „Döntés a Történelmi 
Városközpontra vonatkozó ötletpályázat kiírásáról” című napirend tárgyalását a 2016. május 
25-i rendes ülésére halasztja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 26. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 18/2016. 

Tárgy: Döntés Fót város 
településrendezési eszközei 
felülvizsgálatával és egyes kiemelt 
jelentőségű fóti területek 
területhasznosításával kapcsolatos 
előterjesztések átütemezéséről 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

18/2016.(I.27.) KT-határozat 
Döntés Fót város településrendezési eszközei felülvizsgálatával és egyes kiemelt jelentőségű 

fóti területek területhasznosításával kapcsolatos előterjesztések átütemezéséről 
(12. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy felkéri a Főépítészt, és a 
MŰHELY Zrt. képviselőjét, hogy a városszerkezeti lehetőségekről, tervről tartsanak egy 
közös tájékoztatót a Képviselő-testület tagjai részére 2016. március 31-ig.  
A Képviselő-testület felkéri továbbá a Főépítészt, hogy tartson tájékoztatót a 
Településszerkezeti Terv készítése folyamatának aktuális állásáról. 
 
Felelős: főépítész 
Határidő: 2016. március 31. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a „javaslat a Városképi 
Pályázati Alap pályázati feltételeire – továbbá tájékoztató a városképi szempontból érintett 
ingatlanok számáról” című napirend tárgyalását a 2016. évi júliusi 6-i rendes ülésre halasztja. 
Fót Város képviselő-testülete egyben módosítja a 389/2015. (IX.23) KT határozat 5/. pontját 
az alábbiak szerint:  
„5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a 4./ pontban 
meghatározott előterjesztésben ismertesse: felmérése szerint hány ingatlan lehet érintett a 
településen.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a „döntés Fáy-présház és 
környéke kulturális negyedként történő rendezése ötletpályázatának kiírásáról” című napirend 
tárgyalását a 2016. évi június 22.-i rendes ülésre halasztja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a Fóti tó és környéke 
területhasznosítási koncepciójának kidolgozására Munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai: 

� Németh József alpolgármester 
� Bíró Zoltán képviselő 
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� Gellai István képviselő 
� Lévai Sándorné képviselő 
� Takács István képviselő 
� Dr. Vargha Nóra Mária képviselő 

A Munkacsoport az általa kidolgozott koncepciót legkésőbb 2016. szeptember 30-ig terjessze 
a Képviselő-testület soros rendes ülése elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a „rendelet-alkotás a Helyi 
Építési Szabályzatról” című napirend tárgyalását a 2016. évi december 14.-i rendes ülésre 
halasztja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a „döntés reformkori 
városközpont ötletpályázatára beérkezett tanulmánytervekről” című napirend tárgyalásának 
időpontját a 2016. novemberi rendes ülésére halasztja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a „döntés Fáy-présház és 
környéke kulturális negyedként történő rendezése ötletpályázatára beérkezett terület-rendezési 
tanulmánytervekről” című napirend tárgyalását a 2016. évi november 23.-i rendes ülésre 
halasztja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1./-7./ pontokban 
meghatározott döntéseket vezesse át a munkaterven. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 19/2016. 

Tárgy: Fót Város Önkormányzata 2016. 
évi Közfoglalkoztatási tervének 
elfogadása 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
19/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzata 2016. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
(14. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Kft, Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Fót Város Önkormányzata 2016. évi 
közfoglalkoztatási tervét a 14/2016. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalomnak 
azzal a módosításával elfogadja, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. részére 2016. március 
hónaptól 10 fő helyett 15 fő közfoglalkoztatott alkalmazását biztosítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1./ pontban 
meghatározott közfoglalkoztatási terv alapján biztosítja a 6.182 eFt önrészt és a 2016.évi 
költségvetésbe betervezi a 33.365 eFt személyi és bér járulékait. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 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./ Fót Város Önkormányzatának 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. 
 
5./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fót Város 
Polgármesterét, hogy a közfoglalkoztatás keretén belül a Kulturális Közfoglalkoztatási 
Program csatlakozásához a szándék nyilatkozatot, valamint az Együttműködési megállapodást 
írja alá.  
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, 
hogy a 2./, valamint a 4./ pontban meghatározott összeget építesse be a 2016.évi 
költségvetésbe.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 20/2016. 

Tárgy: Tájékoztató az SZTK-járat saját 
busszal történő kiváltásáról 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
20/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztató az SZTK-járat saját busszal történő kiváltásáról 
(1.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/2016. sz. 
előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SZTK-járat saját 
busszal történő kiváltásáról szóló 1/2016. sz. előterjesztést átdolgozásra visszaadja – az 
optimalizált menetrend tervezetével együtt a Képviselő-testület 2016. áprilisi rendes ülésére 
kéri beterjeszteni, figyelemmel az e határozat 3./ pontjában megfogalmazottakra is. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 5. (a Képviselő-testület 2016. áprilisi rendes ülése elé) 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg 
annak lehetőségét, körülményeit, költségeit, hogy a helyi buszközlekedést az Önkormányzat 
ne a jelenlegi formában biztosítsa (Auchan-ingyenes buszjárat előre meghatározott 
útvonalon), hanem a korábbihoz hasonló menetrenddel és útvonallal közbeszerzés kiírása 
útján lássa el. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 5. (a Képviselő-testület 2016. áprilisi rendes ülése elé) 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 21/2016. 

Tárgy: Döntés az önkormányzati 
rendészeti szerv létrehozásának szakmai 
programjáról 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
21/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Döntés az önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának szakmai programjáról 
(19. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 19/2016. sz. 
előterjesztés II. sz. változatában ismertetett tartalommal (a helyi közterület-felügyelet 
megszüntetésével és a mezei őrszolgálat fejlesztésével, a későbbiekben pedig a közterület-
felügyeleti feladatok hatósági igazgatási társulás keretében történő ellátása céljával) elfogadja 
az önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának Szakmai Programját, és felkéri a 
Polgármestert az ennek megfelelően átdolgozott Szakmai Programban részletezett feladatok 
előkészítésére és végrehajtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./a A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontja szerinti Szakmai Program végrehajtása 
személyi feltételeinek megteremtése céljával a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
engedélyezett létszámát 2016. március 1-től 59 főről 1 fővel csökkentve (1 fő közterület-
felügyelői státusz megszüntetésével), 58 főben kívánja meghatározni – tudomásul véve, hogy 
az 1 fő közterület-felügyelő közszolgálati jogviszonya 2016. március 1-ével történő 
felmentése esetén 2016. április 30-ig tart. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. március 1. 
 
2./b A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontja szerinti Szakmai Program végrehajtása 
személyi feltételeinek megteremtése céljával Fót Város Önkormányzat mezei őrszolgálata 
engedélyezett létszámát 2016. március 1-ével 3,5 főről 0,5 státusszal növelve, 4 főben 
határozza meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. március 1. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletet a 
jelen KT-határozat figyelembe vételével állítsa össze és terjessze a Képviselő-testület elé, 
addig is a költségeket szerepeltesse az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése 
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4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-
ének tervezett átfogó módosításának tervezetét a fenti rendelkezések figyelembe vételével 
készítse el, és nyújtsa be a fóti és csomádi Képviselő-testületek 2016. februári rendes üléseire. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. február 1.  
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy a 2016. évben a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal működési többlet-kiadásaiként az alábbi kiemelt előirányzatok 
szerinti tételeket építtesse be az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe: 
 
I/. Személyi juttatásokra Hivatal többlet-költségszükséglete (+0,5 
státusz mezőőr 9 havi bruttó illetmény-növekménye 675 eFt, időarányos 
10 havi cafetéria-növekménye: 67 eFt) összesen 

608.000,- Ft- 

II.. Járulékokra a Polgármesteri Hivatal többlet-költségszükséglete 
(27% a 675 eFt illetményre) összesen: 

165.000,- Ft- 

III. Dologi többlet-kiadások összesen (formaruha mezőőrnek) 118.000,- Ft- 
I-III. MŰKÖDÉSI TÖBBLET-KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 891.000,- Ft- 
 
A 19/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti eredeti pénzügyi kalkulációból 
fennmaradó 8.072.000,-Ft-os keretösszeget céltartalékként kell a költségvetésben tervezni, a 
rendészeti feladatok hatósági igazgatási társulás keretében történő jövőbeni ellátása céljával. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. február 2.(a 2016. évi költségvetés II. verziójának előterjesztése) 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 22/2016. 

Tárgy: Döntés a honlap szerződés 
hosszabbításáról 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
22/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a honlap szerződés hosszabbításáról 
(37. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati honlap 
működtetéséhez a karbantartási és tárhely szolgáltatás biztosítása érdekében vállalkozási 
szerződést köt a StarSoft Bt-vel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vállalkozási 
szerződést a 37/2016. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal aláírja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges fedezetet a 2016. évi 
költségvetésének tervezésekor építse be.  
 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. évi költségvetés tervezésekor. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 23/2016. 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 
tulajdonában lévő sportpályák jövőbeni 
hasznosítására 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
23/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályák jövőbeni hasznosítására 
(18. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő 
sportpályák jövőbeni hasznosítására tett javaslatokról szóló 18/2016. sz. előterjesztés 
tárgyalását soron következő rendes ülésére elnapolja, és a hasznosítási konstrukció 
újragondolása és előzetes egyeztetése céljával a Jogi, Ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottság 
februári ülése elé utalja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. február 25. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 24/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót 2027/2 hrsz. alatti 
erdő visszatelepítéséről 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
24/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót 2027/2 hrsz. alatti erdő visszatelepítéséről 
(23. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23/2016. sz. előterjesztésben foglaltak 
alapján úgy dönt, hogy a Fót 35A erdőterületen (természetben Fót 2027/2 hrsz) 2010 évben 
jogszabály ellenesen történt fakitermelés miatti erdő-felújítási kötelezettség teljesítésének 
helyszínéről és módjáról további előkészítő tárgyalások eredménye függvényében, a 17/2016. 
sz. előterjesztés kapcsán a Nyugati Iparterület rendezésére létrehozott tárgyaló delegáció 
javaslata alapján a későbbiekben kíván dönteni. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az e határozat 1./ pontja szerinti késedelem miatt 
várható újabb erdővédelmi bírság fedezetéül 500.000,-Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot irányoz 
elő az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében – felkérve a Polgármestert, hogy az előbbi 
összeget építtesse be a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének  II. verziójába, s terjessze 
azt a Képviselő-testület 2016. februári rendes ülése elé. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. február 2. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 25/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a Fót, 2027/1, 
2027/2 hrsz. alatti Nyugati Iparterületről 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

25/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a Fót, 2027/1, 2027/2 hrsz. alatti Nyugati Iparterületről 

(17. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót 2027/1, 2027/2 
hrsz.-ú ingatlanokat érintő, Nyugati iparterületről szóló tájékoztatást a 17/2016. sz. 
előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület kinyilvánítja vételi szándékát a Fót 2027/1, 2027/2 hrsz.-ú, továbbá a 
2032/45 hrsz. alatti ingatlan és a 2032/46 hrsz. alatti ingatlan 4.280 m2-nyi területének 
megvásárlására, s ennek előkészítésére tárgyaló-delegációt bíz meg, amelynek tagjai: dr. 
Vargha Nóra Mária, Bíró Zoltán képviselők, továbbá a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda 
képviselője. 
A tárgyaló delegáció tárgyalásai eredményeiről adjon tájékoztatást a Képviselő-testület 2016. 
márciusi rendes ülésén. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. március 1. 

 
3./ A Képviselő-testület a Z/447/2015.(X.21.) KT-határozata 2./ pontját – amelyben felkérte a 
Polgármestert, hogy a 2032/45 hrsz.-ú ingatlan és a 2032/46 hrsz. alatti ingatlan 4.280 m2-nyi 
területének megvásárlása helyett folytasson tárgyalásokat a vonatkozó jogszabályok alapján 
realizálható terület-leadás érdekében – visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 26/2016. 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének megalkotása (I. 
verzió) 
 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

26/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása (I. verzió) 

(20. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24. § bekezdése alapján Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi 
változtatásokkal kéri végszavazásra előterjeszteni a Képviselő-testület 2016. februári testületi ülésére. 

� a 2016. évi költségvetési rendelet szöveges részébe kerüljenek szabályozásra:  
o a Babakelengye kiosztási feltételei (15.000 Ft*185 fő=2.750.000 Ft)  
o az újraélesztő készülék beszerzésének és működtetésének feltételei 
o a Környezetvédelmi Alap (22.384 eFt) és az annak részeként képzendő Bársony Fót-

keret felhasználásának feltételei  
� véleménylap 1. sz. melléklete szerint elfogadott beruházási és felújítási táblázatok legyenek a 

költségvetési rendelet 6-7. sz. mellékletei; 
� a dologi kiadások között a Jégpálya költségeire 16.000 eFt összeg szerepeljen 
� a Fóti Nonprofit Közhasznú Kft. részére eszközfejlesztésre 105.321 eFt felhalmozási célú 

pénzeszköz-átadás szerepeljen; 
� A 2016. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv működési kiadásaira 40.000 eFt, a Bársony 

Fót Program megvalósítására további 100.000 eFt épüljön be a Környezetvédelmi Alapba, 
amely ily módon együttesen 140.000 eFt kiadási előirányzattal jelenjen meg a 2016. évi 
költségvetés végső tervezetében. 

 
2./ A Fóti Közszolgáltató Kft. a Képviselő-testület által már elfogadott 2016. évi Üzleti tervébe építse bele a piac 
működtetésének 2016. évi költségeit is, amelyeket egyidejűleg be kell építeni a 2016. évi költségvetés-terv II. 
verziójába – így terjesztve mindkét dokumentumot a Képviselő-testület 2016. februári rendes ülése elé. 
 
3./ A Képviselő-testület kinyilvánítja azon készségét, hogy a közigazgatási feladatok normatív állami 
támogatásának hiányában a Fóti KÖH csomádi kirendeltségének működéséhez szükséges 14702 e Ft-ot 50-50%-
os arányban viselje Csomád Község Önkormányzatával. A Testület felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzatok közötti megállapodás ehhez szükséges módosítás tervezetét készítesse el és terjessze a 
Képviselő- testület februári ülése elé. 
 
4./ A Véleménylap-kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti táblázatban az ingatlanárverésre előirányzott 230.0000 
eFt-ot meg kell növelni az ingatlanvásárláshoz szükséges keretösszeggel, amelynek előirányzatát a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottság 2015. február 3-i rendkívüli ülésén meghatározott összeggel kell beépíteni a 2016. évi 
költségvetés-tervezet II. verziójába. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. február 4. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 27/2016. 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének megalkotása 
(I. verzió) 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

27/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása (I. verzió) 

(20. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közrendvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatok támogatása céljával 1.000 eFt-os Pályázati Alap is épüljön be az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés-tervezetének II. verziójába. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. február 4. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 28/2016. 

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendeletének megalkotása 
(I. verzió) 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

28/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása (I. verzió) 

(20. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy középiskolások tanulmányainak 
támogatása céljával 1.000 eFt-os Képzési Alap is épüljön be az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetés-tervezetének II. verziójába. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. február 4. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 29/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2006-2014 évekre vonatkozó átvilágítási 
program meghatározásáról, valamint a 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
29/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2006-2014 évekre vonatkozó átvilágítási program 
meghatározásáról, valamint a tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(4. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 534/2015. (XII.16) KT 
határozatában meghatározott 2006-2014 évekre vonatkozó időszakot 2013 és 2014 évekre 
módosítja, azzal, hogy Fót Város Önkormányzatnál kötvénykibocsátás körülményeinek 
vizsgálata 2006-ig visszamenőleg történjen.   
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város Önkormányzat 
2013 és 2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához 
szükséges ajánlati felhívás mellékletét képező megbízási szerződés általános jogi 
felülvizsgálatára felkéri a Dr. Sándor Zsolt Ügyvédi irodát.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
szolgáltatás pénzügyi fedezetét bruttó 317.500 forintot, Fót város Önkormányzat 2016. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet KT Dologi kiadások között szereplő átvilágításra 
előirányzott keret 1/12 terhére biztosítja.   
 
4./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Sándor 
Zsolt ügyvédi irodával a megbízási szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
   
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ -4./ 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, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 30/2016. 

Tárgy: A Pest Megyei Kormányhivatal 
javaslata az önkormányzati működés 
törvényességének biztosítása érdekében 
 

 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

30/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
A Pest Megyei Kormányhivatal javaslata az önkormányzati működés törvényességének 

biztosítása érdekében 
(15. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fót Város 
Önkormányzata Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes 
Bizottsága munkáját lezáró jelentés szövegét a 15/2016. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében 
szereplő szöveggel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 31/2016. 

Tárgy: A Pest Megyei Kormányhivatal 
javaslata az önkormányzati működés 
törvényességének biztosítása érdekében 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

31/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
A Pest Megyei Kormányhivatal javaslata az önkormányzati működés törvényességének 

biztosítása érdekében 
(15. sz. anyag) 

 
Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 15/2016. sz. előterjesztés 3. sz. 
mellékletében foglaltak szerint büntető feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen mindazon 
cselekmények miatt, amelyek oda vezettek, hogy Fót Városnak a Hungária Értékpapír Zrt-vel 
megkötött szerződése alapján mindösszesen 1.000.000.000,- Ft összegből nem a város 
érdekeinek, a jogszabályoknak és az önkormányzat szándékainak megfelelő mennyiségű és 
fajtájú értékpapír került megszerzésre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 32/2016. 

Tárgy: A Pest Megyei Kormányhivatal 
javaslata az önkormányzati működés 
törvényességének biztosítása érdekében 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

32/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
A Pest Megyei Kormányhivatal javaslata az önkormányzati működés törvényességének 

biztosítása érdekében 
(15. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 340/2015.(VII.15.) KT-
határozatát – amelyben foglalt feladatát az erre felhatalmazott Vizsgáló Bizottság nem 
teljesítette – visszavonja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 33/2016. 

Tárgy: A Pest Megyei Kormányhivatal 
javaslata az önkormányzati működés 
törvényességének biztosítása érdekében 
 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
33/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal javaslata az önkormányzati működés törvényességének 
biztosítása érdekében 

(15. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzata 
Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes Bizottsága jelentésének 
alapján szakértővel kívánja megvizsgáltatni azt, hogy van-e lehetőség 
- szakmai felelősségbiztosítás terhére, a vonatkozó szabályok szerint kártérítési igényt 
érvényesíteni az ügyletben részt vevő ügyvédekkel és könyvvizsgálóval szemben, 
- polgári peres vagy nemperes bírósági eljárások lefolytatásával kártérítési igényt 
érvényesíteni, 
- munkajogi peres eljárásokat megindítani. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 1./ pontjában 
megjelölt lehetőségek megvizsgálására a Versenyszabályzata alapján (várható megbízási díj 
összegétől függetlenül) ajánlattételi eljárást folytat le. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a Jogi, Ügyrendi és 
Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy kérjen be legalább három indikatív ajánlatot, és azok 
alapján az ajánlattételi eljárásra vonatkozó előterjesztést a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
segítségével a soron következő rendes testületi ülésre terjessze a képviselő-testület elé. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a az ajánlattételi eljárás 
lefolytatásához szükséges költségvetési forrást az e határozat 3./ pontja szerint bekért 
indikatív ajánlatok alapján készített előterjesztés alapján, külön határozatban állapítja meg. 
 
Felelős: JEB-elnök 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 34/2016. 

Tárgy: A Pest Megyei Kormányhivatal 
javaslata az önkormányzati működés 
törvényességének biztosítása érdekében 
 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
34/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

A Pest Megyei Kormányhivatal javaslata az önkormányzati működés törvényességének 
biztosítása érdekében 

(15. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal PEB/030/1846-3/2015. ügyiratszámú javaslatát – a 15/2016. sz. előterjesztés 
1. sz. mellékletében foglaltak szerint – tudomásul veszi, és a javaslatban rögzítettek 
teljesítéseként a Fót Város Önkormányzatának a Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött 
jogviszonyát vizsgáló Ideiglenes Bizottság 30/2016.(I.27.) KT-határozattal elfogadott 
Jelentését a Pest Megyei Kormányhivatalnak határidőben felterjeszti. A fenti döntésről a Pest 
Megyei Kormányhivatalt e határozat részükre történő megküldésével tájékoztatni kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 35/2016. 

Tárgy: Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 

 
35/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(8. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 8/2016. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 459/2015. (XI.18.) KT határozat 3. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:  
„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. februári ülésére – a Polgármestert pedig arra, hogy a 2016. évi költségvetés tervezetébe építse be 
az előbbi nettó 6.000 eFt-os előirányzatot.” 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 465/2015. (XI.18.) KT határozat 1. pontjában 
szereplő Országos Néptánc Tanulmányi Versenyre vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint módosítja: 

Kiemelt városi 
rendezvény, 
évforduló Ideje Forrás módja 

Költségvetési igény 
bruttó 

Rendezvényért felelős 
szervezet 

Országos Néptánc 
Tanulmányi Verseny 

március 4-5 
(péntek-szombat) Tám.szerz. 300.000 Ft 

Népművészeti 
Szakközépiskoláért 
Egyesület 

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 524/2015. (XII.16.) KT határozat 3. pontját 
az alábbiak szerint módosítja:  
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 2./ pontjában rögzített feladatok tartalmát is 
részletező ajánlattételi felhívásról a Testület 2016. februári rendes ülésén kíván dönteni – megbízva a 
polgármestert az ehhez szükséges előterjesztés elkészíttetésével.” 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 337/2015. (XII.15.) KT határozat 1. pontjának 
végrehajtási határidejét 2016. március 14. napjára, a 497/2015.(XI.26.) KT-határozat 1./ pontjának végrehajtási 
határidejét pedig 2016. március 31-re módosítja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásában vezesse 
át az 1./-5./ pontokban meghatározott döntéseket. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./-6./: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
 



   
 

38 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az alábbi rendeletét  
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelete  

a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 
A 2/2016.(I.28.) önkormányzati rendeletet lsd. a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként csatolva. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 36/2016. 

Tárgy: Javaslat a 2016. évi igazgatási 
szünet időpontjainak meghatározására 
 
 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

36/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjainak meghatározására 

(5. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy az 
elrendelt 2016. évi igazgatási szünetről tájékoztassa a lakosságot és a társszerveket. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: nyári igazgatási szünetről tájékoztatás: 2016. június 30., 

      téli igazgatási szünetről tájékoztatás: 2016. november 15. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 37/2016. 

Tárgy: Javaslat a Helyi Választási 
Bizottság kiegészítésére 
 
 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

37/2016. (I.27.) KT. HATÁROZAT 
Javaslat a Helyi Választási Bizottság kiegészítésére 

(35. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
kiegészítéséről dönt az alábbiak szerint: 
- a Helyi Választási Bizottság tagjává az alábbi személyt választja meg: 

Seszták Emil tag 
- a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá az alábbi személyt választja meg: 
  Balázsi Kálmán póttag 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 38/2016. 

Tárgy: Javaslat a Fót, Barackos 5566/37 
hrsz. alatti ingatlan elektromos energia-
ellátásához szükséges nyilatkozatok 
kiadásáról 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

38/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Javaslat a Fót, Barackos 5566/37 hrsz. alatti ingatlan elektromos energia-ellátásához 

szükséges nyilatkozatok kiadásáról 
(S/1-36. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 529/2015.(XII.16.) KT 
határozatát visszavonja. 
 
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 az 5566/37 hrsz. alatti 
ingatlan elektromos energia ellátásához a tulajdonosi hozzájárulást az Önkormányzat nevében 
írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terzioplan Mérnökiroda 
Kft. által 2016. január 19-én átadott tervet elfogadja és engedélyek megszerzésének érdekében 
a 30 napos fellebbezési jogáról az 5566/37 hrsz. alatti ingatlan elektromos energia ellátásához 
lemond. 
 
Felelős:  polgármester  
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ döntést követő 10 munkanapon belül, 3./pont: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 39/2016. 

Tárgy: Javaslat a Fóti Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítására 
 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

39/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
Javaslat a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására 

(S/3-40. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 40/2015. S/3. 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, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 40/2016. 

 
 
 
 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

40/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát, hogy a 
25/2016. sz. előterjesztés szerint elkészült Fót Város Önkormányzat Közbeszerzési és 
Versenyszabályzatának tervezetéről folytasson egyeztetést a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal érintett munkatársaival és a Képviselő-testület tagjaival. 
 
  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. február 2. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 41/2016. 

 
 
 
 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

41/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Bartos és Pathy-
Nagy Ügyvédi Irodát (2151 Fót, Szent Benedek u. 43. képviseli:Dr. Pathy-Nagy László), 
hogy vizsgálja meg Fót Város Önkormányzat és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás valamint a 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. közötti valamennyi jogviszonyt, különös tekintettel a Társulási 
tagsági, a Kft.-ben való közvetett tulajdonosi, a Közszolgáltatási szerződés alapján fennálló és 
a fogyasztóvédelmi ügy alapján fennálló jogviszonyokra. Az Ügyvédi Iroda tárja fel a 
problémákat vagy a megoldandó kérdéseket és mutasson be - érthetően - a Képviselő-testület 
számára cselekvési lehetőségeket, azok lehetőség szerint minden aspektusát megvilágítva és 
az erről szóló jelentését legkésőbb 2016. február 28-ig adja át a Jegyzőnek. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a számára határidőben átadott anyag alapján a 
2016. márciusi Képviselő-testületi ülésre előterjesztést készítsen.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1/pont: azonnal, 2./ 2016 március 4.  
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 42/2016. 

 
 
 
 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. január 27-i rendes, nyílt üléséről 
 

42/2016.(I.27.) KT. HATÁROZAT 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 7/2016.(I.27.) KT-határozatát 
visszavonja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző képviselő-testületi ülés óta 
eltelt időszak fontosabb eseményeinek tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót 
elfogadja azzal az észrevétellel, hogy további tájékoztatást kér a Fót, Vörösmarty tér 5. sz. 
alatti helyiségcsoport bérleti szerződésének jogszerűségéről. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 30 nap 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. január 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 43/2016. 

Tárgy: Döntés „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.:900/2 alatti) 
ravatalozó felújítása” tárgyában nyertes 
kivitelező kiválasztás döntés 

  
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 04-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

43/2016. (II.04.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „Fót Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.:900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyában 

nyertes kivitelező kiválasztás döntés kiegészítéséről 
(6/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10/2016. (I.27.) KT határozat 
az alábbi új 2./ és 3./ pontokkal egészül ki – egyidejűleg az eredeti 2./-6./ pontok számozása 
4./-8./ pontra változik.  
 
„2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása”tárgyában a GRANDER HOME Kft 
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja a Kbt.74 §(1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Vörösmarty út 70. szám 
alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyában a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a SATURNUS Kft tett.” 
 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./-3./: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 04. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 44/2016. 

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 közbeszerzési eljárás 
eredményéről döntés kiegészítéséről 
kiegészítéséről 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 04-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
44/2016. (II.04.) 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 eredményéről döntés 

kiegészítéséről 
(24/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 11/2016. (I.27.) KT. 
határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
 
„1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „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 lefolytatott közbeszerzési eljárásra érvényes ajánlatot adott be a 
Gladiolus Kft. A Smilepaper.hu Kft. és a Rákóczi Üzletház Kft. ajánlata a Kbt. 74.§ (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.” 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „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 lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
Az ajánlattételi határidőig 3 db ajánlat érkezett: 
- Smilepaper.hu Kft. (1044 Bp. Ezred u. 2.) Ajánlati ár (nettó): 3.791.081,- Ft 
- Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Bp. Rákóczi tér 6.) Ajánlati ár (nettó): 4.137.754,- Ft 
- Gladiolus Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12.) Ajánlati ár (nettó): 2.382.714,- Ft 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „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 
lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese, mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatást vállaló 
ajánlattevő: 

a Gladiolus Kft. 
6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12 
Ajánlati ár (nettó): 2.382.714,- Ft 
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4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi 
szerződést a 24/2016. sz. előterjesztés, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
3./ pontban meghatározott nyertesével. Az ellenszolgáltatás összege rendelkezésre áll, a 2016-
os átmeneti gazdálkodás dologi kiadása között. 
 
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: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 04. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/45/2016. 

Tárgy: Döntés az FKF Zrt-vel kötendő 
Vállalkozási Szerződésről 
 
 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/45/2016. (II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az FKF Zrt-vel kötendő Vállalkozási Szerződésről 

(43. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 43/2016. 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 2016. március 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 43/2016. sz. előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti Vállalkozói szerződésben foglalt tartalommal, a jelen határozat 2./ 
pontjában foglalt kiegészítéssel. 
   
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az FKF Zrt-vel kötendő 
Vállalkozói szerződést az alábbi szöveggel egészíti ki: 
"Preambulum 
Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket egymás 
közötti viszonyukban a köztük létrejött korábbi szóbeli egyeztetés alapján a Vállalkozó a jelen 
szerződésben foglalt kötelezettségeit 2016. január 01. napjától folyamatosan teljesíti. 
Megrendelő a Vállalkozó által 2016. február 09. napján így kibocsátott GA/118/16 és 
H/18/16 számú számlák ellenértékét köteles jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül 
átutalással kiegyenlíteni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra. 
Vállalkozó a 2016. február 01. – február 29. napja közötti időszakra jelen szerződés aláírását 
követő 5 napon belül jogosult számlát kiállítani, amelynek ellenértékét Megrendelő 15 napon 
belül köteles átutalással kiegyenlíteni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra.” 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglaltak 
alapulvételével, a 43/2016. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti Vállalkozási szerződést 
Fót Város Önkormányzata nevében aláírja. 
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4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt döntés alapján a 2016. évben 
várható költségeket Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése „Környezetvédelmi 
Alap” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a döntésről az FKF Zrt. értesítésére a döntést követő 8 napon belül; a „Település 

közterületeinek takarításából származó, vagy ott, illetve a külterületein illegálisan 
lerakott települési szilárd hulladék (elsősorban EWC 200301; EWC 200307) 
ártalommentes kezelésére, környezetkímélő elhelyezésére” vonatkozó Vállalkozási 
Szerződés megkötésére a döntést követő 15 napon belül. 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/46/2016. 

Tárgy: Helyi kitüntetések adományozása 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/46/2016. (II.24) KT. HATÁROZAT 
Helyi kitüntetések adományozása 

(46. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen „Fót Város Díszpolgára” kitüntető címet nem adományoz. 
A Képviselő-testülete egyidejűleg felkéri a Jegyzőt, hogy a ciklus végén a Díszpolgári cím 
adományozására irányuló előterjesztést úgy készítse elő, hogy a ciklus teljes időtartama alatt 
Díszpolgári címre beérkező valamennyi javaslatot tartalmazza. 
 
Felelős: jegyző” 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Fót Városért Kitüntetést adományoz Horváth Tibor, nyugdíjas körzeti megbízott 
részére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Fót Egészségügyéért Díjat adományoz Dr. Tóth Szilvia háziorvos részére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjat adományoz Bagi Katalin tanár részére. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Fót Kultúrájáért Díjat adományoz Kiss Eszter tanár, festő, gyűjteménykezelő 
részére. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Emberséggel Fótért Díjat adományoz Kancz Mónika részére. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Év Köztisztviselője Díjat adományoz Dr. Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző 
részére. 
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Év Közalkalmazottja Díjat adományoz Keresztesi Lászlóné, a Nyugdíjas Klub 
vezetője részére. 
 
9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Fót Vállalkozója Díjat adományoz Tímár József vállalkozó részére. 
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10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Év Sportolója Díjat adományoz  
2. (14-18 év közötti) kategóriában Huller Dániel Gellért részére 
3. (14 év alatti) kategóriában Gombos Laura részére 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. március 15-i városi 
ünnepen Elismerő oklevelet adományoz Katona Júlia és Lőke Katalin házi betegápolók 
részére 
 
12./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2./-11./ pontokban meghatározott 
helyi kitüntetések átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. március 15. 
 
13./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./-11./ pontokban 
meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Fót Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. évi költségvetés elfogadásakor 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/47/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatói 
(magasabb vezető) beosztás ellátására 
kiírt pályázat elbírálásában 

 
 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/47/2016. (II.24) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezető) 

beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálásában 
(75. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására kiírt pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 48/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
48/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Polgármesteri beszámoló 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2016. február 29.-én tartandó Pénzügyi Bizottsági és 
Társulási Tanácsi ülésen meghívottként vegyen részt, de a szavazásban ne vegyen részt, az 
üléseken készülő jegyzőkönyvek számára tegyen – az Önkormányzat perbeli jogi 
képviselőjével egyeztetett tartalmú - jogfenntartó nyilatkozatot Fót Város Önkormányzatának 
a felek közötti perben képviselt álláspontjáról. 
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 49/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
49/2016.(II.24.) 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. 
  
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Mádly Zsolt ügyében 
hozott elsőfokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezést. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2. pont azonnal 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 50/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására 
és terjesztésére” tárgyban lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
50/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadására és 
terjesztésére” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(54. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” vonatkozóan nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárást indít a vállalkozó kiválasztására.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” vonatkozóan az alábbi 
módosításokkal elfogadja az összefoglaló tájékoztatást és az ajánlati felhívást az 54/2016. sz. 
előterjesztés 2., 3. és 4. számú mellékletei szerinti tartalommal: 
 
a) a 2. sz. melléklet szerinti Összefoglaló tájékoztatás II.1.2) pontja az alábbiakkal 
egészüljön ki: 
- a terjesztés módja: postaládákba való kijuttatás minden hónap 15. napjáig; 
- a papírminőségre vonatkozóan két verzióban kell ajánlatot tenni: egyrészt borító 100 
gr matt műnyomó, belív legalább 90 gr-os matt műnyomó – másrészt borító 45 gr 
újságnyomó papír, belív 45 gr újságnyomó papír; 
 
b) a 3. sz. melléklet szerinti Ajánlati felhívás 4) pontja az alábbiakkal egészüljön ki: 
- a terjesztés módja: postaládákba való kijuttatás minden hónap 15. napjáig; 
- a papírminőségre vonatkozóan két verzióban kell ajánlatot tenni: egyrészt borító 100 
gr matt műnyomó, belív legalább 90 gr-os matt műnyomó – másrészt borító 45 gr 
újságnyomó papír, belív 45 gr újságnyomó papír; 
 
c) a 3. sz. melléklet szerinti Ajánlati felhívás 5) pontjában hivatkozott „Vállalkozási 
szerződés” megjelölése „az Ajánlattételi felhívás Melléklete szerinti vállalkozási szerződés” 
legyen. 
 
d) a 3. sz. melléklet szerinti Ajánlati felhívás 10) pontja szerinti súlyszámok az alábbiak 
legyenek: 
                    Szempont     Súlyszám 
1. Havi ellenszolgáltatás (nettó Ft)   20 
2. Szakmai ajánlat minősége: 
2.1. A koncepció megfelelősége      4 
2.2. Lapterv        6 
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e) Az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti vállalkozási szerződés-tervezet (mint a 3. sz. 
melléklet szerinti Ajánlattételi felhívás Melléklete!) az alábbiak szerint módosuljon: 
- 1.1.-ban megjelölt terjesztés módja: postaládákba való kijuttatás minden hónap 15. 
napjáig; 
- 1.1.-ban megjelölt Papírminőség: az Ajánlatkérő által kiválasztott verzió szerint 
- 1.2. pont 11., utolsó francia bekezdése kerüljön törlésre! 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy összefoglaló 
tájékoztatást elektronikus úton, a Közbeszerzési Hatóságnak küldje meg.   
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárást megindító 
felhívást az összefoglaló tájékoztatásra jelentkezőkön kívül az 5. sz mellékletben szereplő, 
legalább 3 gazdasági társaságnak megküldi 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. A nyertes ajánlattevő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerinti 
legkedvezőbb ajánlatot beadó vállalkozó. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Windhager Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. vállalkozási szerződését 2016. május 17-ig, vagy az új nyílt közbeszerzési 
eljárás szerződéskötéséig, változatlan feltételekkel meghosszabbítja, felhatalmazva a 
Polgármestert a fenti feltételeknek megfelelő szerződés-meghosszabbítás aláírására.  
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
szolgáltatás pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2016 
évi költségvetésében biztosítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fedezet 
2016. évi költségvetésbe történő beépítéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.,2./pont: azonnal, 3./pont: Képviselő-testületi ülést követő első munkanap, 

4./pont: Képviselő-testületi ülést követő 10. nap 5./pont: Bíráló Bizottsági ülést 
követő első Képviselő-testületi ülés., 6./pont: 2016. február 29.  7./ pont: azonnal. 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 51/2016. 

Tárgy: Döntés a „2151 Fót, Bölcsőde 
utca 1. szám alatti Boglárka Bölcsőde 
kertjeinek végleges kialakítása” - 
ajánlattételi felhívás elfogadása – 
tárgyában 
  

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

51/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „2151 Fót, Bölcsőde utca 1. szám alatti Boglárka Bölcsőde kertjeinek végleges 

kialakítása” - ajánlattételi felhívás elfogadása – tárgyában 
(44. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bölcsőde utca 1. szám 
alatti Boglárka Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítására a 44/2016.sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti, az Ecogarden Kft. által 2016. januárban készített tervet a munkacsoport 
által javasolt további műszaki tartalmi csökkentéssel, PFB javaslata alapján elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bölcsőde utca 1. szám 
alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítására ajánlattételi eljárást folytat le a 44/2016.sz. 
előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás (árazatlan költségvetés kiírás) 
alapján. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 
feladatok ellátására ajánlattételi felhívást küld a 44/2016. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében 
szereplő gazdasági szereplők részére. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-
érték arányt nyújtó ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
beérkezett árajánlatokról készítessen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő 
rendes ülésére. A nyertes személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
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5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban megnevezett 
Boglárka Bölcsőde kert kivitelezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, bruttó 20,0 MFt 
összegben 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, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 52/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítási 
program meghatározásáról, valamint a 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

52/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítási program 

meghatározásáról, valamint a tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(49. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítási programját a 49. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete alábbi kiegészítésével elfogadja: 
� az 5) pont kiegészül A szervezet saját bevételi tételeinek elemzése feladatával. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyú közbeszerzési eljárást a 49. számú 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ajánlati felhívás alapján a közbeszerzési eljárást 
megindítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását a 49. számú 
előterjesztés 4. sz. melléklet szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
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. 
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6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
szolgáltatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016 évi költségvetésében elkülönített 
bruttó 31.700 e Ft keretösszeg terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2.-3./ pont: a döntést követő 5 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: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 53/2016. 

Tárgy: Döntés kivitelező kiválasztásáról 
a „2102 j. út melletti járdaépítések Fót 
Szabó Dezső és Pipacs utcák 
gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 
13+275 km szelvényében” tárgyú 
közbeszerzés alapján 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

53/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés kivitelező kiválasztásáról a „2102 j. út melletti járdaépítések Fót Szabó Dezső és 
Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 13+275 km szelvényében” tárgyú 

közbeszerzés alapján 
(26. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 13+275 
km szelvényében” tárgyában lefolytatott közbeszerzési ajánlattételi eljárás eredményes volt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a A SADE- 
Magyarország Mélyépítő Kft. és a Penta Általános Építőipari Kft. a tárgyalások lezárását 
követően végleges ajánlatot nem nyújtottak be, így ajánlatuk a Kbt. 74. §(1) e) pontja alapján 
érvénytelen (ld. Kbt. 97. § (1) bekezdés, 92. § (7) bekezdés és 98. § (3) bekezdés). 
 
3./ 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” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás során a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi határidejében a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 
1. HE-DO Kft.-SZALU Kft. Közös Ajánlattevők (1133 Budapest, Váci út 76.) 
2. Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20.B. ép. V.em.) 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót, Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 
13+275 km szelvényében” tárgyában lefolytatott közbeszerzési ajánlattételi eljárásra a 
beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot HE-DO Kft.-SZALU Kft. Közös Ajánlattevők (1133 Budapest, Váci út 76.) tette 
(ajánlati ár: nettó 29.495.000 Ft, azaz bruttó: 37.458.650 Ft) összeggel. 
 
 5./ 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” tárgyában lefolytatott közbeszerzési ajánlattételi eljárás 
nyerteseként a HE-DO Kft.-SZALU Kft. Közös Ajánlattevők (1133 Budapest, Váci út 76.) 
ajánlattevőt hirdeti ki. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „2102 j. út melletti 
járdaépítések Fót Szabó Dezső és Pipacs utcák gyalogátkelőhely létesítése a 2102 j. út 13+275 
km szelvényében” tárgyában lefolytatott közbeszerzési  ajánlattételi eljárásban a 
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legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot a Swietelsky 
Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. utca 4-20.B. ép. V. em.) ajánlattevő tette - 
(ajánlati ár: nettó 30.713.000 Ft, azaz bruttó: 39.005.510 Ft) összeggel. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 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 kivitelezési szerződést a 279/2015. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a HE-DO Kft.-SZALU Kft. Közös 
Ajánlattevőkkel (1133 Budapest, Váci út 76.) írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.,2.,3.,4.,5.,6./pont: azonnal, 7./ pont: a kihirdetéstől számított 60 napon belül. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 54/2016. 

Tárgy: Döntés a Barackos 5551 hrsz.-ú 
telek tulajdon átruházása miatti per 
felfüggesztése tárgyában 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

54/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Barackos 5551 hrsz.-ú telek tulajdon átruházása miatti per felfüggesztése tárgyában 

(72. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Barackos 5551 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonjogának rendezése érdekében a Dunakeszi Járásbíróság előtt indított, 
tulajdonjog megállapítása iránti perben Dr. Nagy Attila ügyvéd vonja vissza az 
Önkormányzat keresetét. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Barackos 5551 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében – változatlanul fenntartva tulajdonjogi 
igényét a teljes területre – a kisajátítás megtörténte után 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 úgy dönt, hogy a fóti Barackos 5551 hrsz.-ú 
ingatlanból 185 m2-nyi területet – körforgalom létesítéséhez – kisajátít, a kisajátítás jogi 
ügyintézésével megbízza a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a fóti Barackos 5551 hrsz.-ú 
ingatlan 185 m2-nyi – körforgalom létesítéséhez szükséges kisajátítási eljárás költségét a 
Barackos területfejlesztés (ingatlanvásárlás, telekcserék) sorról biztosítja 1,0 MFt 
keretösszegig. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ döntést követő 10 munkanapon belül,2./pont: döntést követő 20 munkanapon 

belül, 3./ 4./ pont: azonnal. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 55/2016. 

Tárgy: Döntéshozatal Fót Város 
Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmény működési dokumentumainak 
elfogadása tárgyában 
  

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

55/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntéshozatal Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény működési 

dokumentumainak elfogadása tárgyában 
(73. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 73/2016. számú 
előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának Módosító Okiratát és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, 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, 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, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 56/2016. 

Tárgy: Döntéshozatal Fót Város 
Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmény működési dokumentumainak 
elfogadása tárgyában 
  

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

56/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntéshozatal Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény működési 

dokumentumainak elfogadása tárgyában 
(73. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámát 2016. március 1. napjától 42,5 
főről 2 fővel csökkentve (2 családgondozói státusz megszüntetésével) 40,5 főben határozza 
meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletet a 
jelen KT határozat figyelembe vételével állítsa össze és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. évi költségvetés tervezése 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 57/2016. 

Tárgy: Döntéshozatal Fót Város 
Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmény működési dokumentumainak 
elfogadása tárgyában 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

57/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntéshozatal Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény működési 

dokumentumainak elfogadása tárgyában 
(73. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 73/2016. számú előterjesztés 
2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 58/2016. 

Tárgy: Döntéshozatal Fót Város 
Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmény működési dokumentumainak 
elfogadása tárgyában 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

58/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntéshozatal Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény működési 

dokumentumainak elfogadása tárgyában 
(73. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 73/2016. számú előterjesztés 
3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény Család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai programját. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 59/2016. 

Tárgy: Döntés nyári napközis tábor 
megszervezéséről 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
59/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

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

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fóti nyári napközis tábor 
tervezetét a 66/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 6 hét időtartamra 
jóváhagyja, azzal a módosítással, hogy 3 hetes időszakra a Fáy András Általános Iskolában, 3 
hetes időszakra pedig a Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában biztosítja 
annak lebonyolítását. 
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyári napközis tábor 
megszervezésére és lebonyolítására 2.302.000 Ft önkormányzati hozzájárulást határoz meg az 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény költségvetésében. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a nyári 
napközis tábor bevételeit és kiadásait az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az ESZEI 
során a 66/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerint biztosítsa. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-3./ pont esetében azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
 
 



   
 

70 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 60/2016. 

Tárgy: Döntéshozatal Alapító Okiratok 
módosítása tárgyában 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
60/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntéshozatal Alapító Okiratok módosítása tárgyában 
(62. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 62/2016. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet alapító okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet 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, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 61/2016. 

Tárgy: Döntéshozatal Alapító Okiratok 
módosítása tárgyában 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
61/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntéshozatal Alapító Okiratok módosítása tárgyában 
(62. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 62/2016. számú 
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ alapító okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 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, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 62/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Németh Kálmán 
emlékház kisépülete felújításának- 
fejlesztésének részletes feladatsora 
jóváhagyásáról és pályázati önrész 
biztosításáról 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

62/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Németh Kálmán emlékház kisépülete felújításának- fejlesztésének részletes 

feladatsora jóváhagyásáról és pályázati önrész biztosításáról 
(korábban kiküldött 16. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Németh Kálmán 
Emlékház „kisépületének” felújítási-fejlesztési feladatsorát az alábbi ütemtervvel elfogadja: 
 
1, Tervezésre ajánlattételi felhívás kiküldése    2016. február 
2, Tervezési szerződéskötés:                 2016. március 
3, Építési engedélyes terv, építési engedély:                2016. július 
4, Kiviteli terv, árazott, árazatlan költségvetéssel:              2017. május 
5, Kivitelezési pályázat figyelés (folyamatosan)    2016 - 2017  
6, Kivitelezésre közbeszerzési eljárás lefolytatása (pályázati önrész        pályázat kiírásakor     
bevonásával) -  Önrész vállalása:  20,0 MFt összegben. 
6/A, Ha nincs pályázati lehetőség, akkor vállalja a teljes költséget az Önkormányzat 40,0 
MFt-ig. 
7, Kivitelezési szerződés aláírása      2017. szeptember 
8, Kivitelezés         2018. tavasza 
9, Az épület megnyitásának javasolt időpontjai:  

április 17.: Németh Kálmán halálának évfordulója 
 június 4.: Az Emlékház a trianoni megemlékezések színhelye 
 Kálmán nap: Németh Kálmán születési dátuma: október 11. 
10, Az új létesítmény berendezési eszközeinek beszerzése 
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2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Németh Kálmán Emlékház 
„kisépületének” építési engedélyes, valamint kiviteli tervének elkészítésére bruttó 2,0 MFt-ot, 
kivitelezésére vonatkozó pályázathoz bruttó 20,0 MFt önrészt biztosít a 2016. évi költségvetés 
terhére. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelzett összeg költségvetésbe történő 
beépítéséről. 
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: 2016. évi költségvetés elfogadásakor. 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 63/2016. 

Tárgy: Döntés az óvodák és a bölcsőde 
heti és éves nyári nyitvatartási idejének 
meghatározásáról 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

63/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az óvodák és a bölcsőde heti és éves nyári nyitvatartási idejének meghatározásáról 

(61. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde intézményben működő bölcsőde 2016. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét 
az alábbiak szerint határozza meg: 

2016. nyári zárva tartás Nyitási idő 
2016.07.18. napjától - 2016.08.19. napjáig 2016.08.22. 

 
A bölcsőde 2016. augusztus 8. napjától 2016. augusztus 19. napjáig ügyelet keretében 
gondoskodik a gyermekek fogadásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóton működő óvodák 
2016. évi nyári zárva és nyitva tartásának idejét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Intézmény megjelölése 2016. nyári zárva tartás Zárva tartás ideje alatt a 
gyermekeket fogadó 

telephely/tagintézmény 
megjelölése 

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 

Béke utcai tagintézmény 
(Béke u. 33.) 

2016.06.27. – 2016.07.29. 2016. 06.27.-2016.07.15. 
Bölcsőde u. 2. 
2016.07.18.-2016.07.29. 
Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai tagintézmény 

Eőri Barna u. 37. 2016.06.27. – 2016.07.29. 2016. 06.27.-2016.07.15. 
Bölcsőde u. 2. 
2016.07.18.-2016.07.29. 
Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai tagintézmény 
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Bölcsőde u. 2. 2016.07.18. – 2016.08.19. 2016. 07.18. -2016. 07.29 
Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai tagintézmény 
2016.08.01.-2016.08.19. 
Béke utcai tagintézmény 
 

Apponyi Franciska Óvoda 

Fruzsina u. 4. 2016.06.27. – 2016.07.29. Ibolyás utcai tagintézmény (Ibolyás 
u. 2.) 

Vásár tér 1. 2016.07.04-2016.08.31. 2016.07.04.-2016.07.29. 
Ibolyás utcai tagintézmény (Ibolyás 
u. 2.) 
2016.08.01.-2016.08.31. 
Fruzsina u. 4. 

Ibolyás utcai 
tagintézmény (Ibolyás u. 
2.) 

2016.08.01. – 2016.08.31. Fruzsina u. 4. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 
valamint az Apponyi Franciska Óvoda intézményvezetőjét, hogy gondoskodjanak a szülők 
tájékoztatásáról, a nyitva tartás közzétételéről. 
 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 64/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Szent Benedek utcai 
Központi Konyha felújításának 
koncepciós tervei elkészítéséről 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

64/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Szent Benedek utcai Központi Konyha felújításának koncepciós tervei 

elkészítéséről 
(45. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek utcai 
Központi Konyha felújítása koncepciós terveinek elkészítéséről szóló 45/2016. sz. 
előterjesztést leveszi napirendjéről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 65/2016. 

Tárgy: Támogatási szerződés megkötése a 
Károlyi Clarisse Alapítvánnyal 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
65/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal 
(55. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1-étől 2016. 
december 31-éig 6.000.000.-Ft támogatást nyújt a Károlyi Clarisse Alapítvány (székhely: 
2151 Fót, Apponyi F. u. 11.) által működtetett Oltalom Időskorúak Átmeneti Gondozóháza 
működési költségeihez, az alábbiak szerint: a támogatásból 1.500.000 Ft-ot egy összegben a 
döntést követő 30 napon belül, továbbá 4.500.000 Ft-ot havi részletekben, minden hónap 15. 
napjáig. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítsa. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott célra kössön támogatási szerződést a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal 
az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. 
(III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntésről írásban értesítse a Károlyi Clarisse Alapítvány elnökét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, a 2./ pont: 2016. február 24., 3./pont: a döntést követő 15 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, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 66/2016 
. 

Tárgy: Támogatási szerződés megkötése a 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
66/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel 
(56. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1-jétől 2016. 
december 31-éig 1.500.000.-Ft támogatást nyújt a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
(székhely: 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14.) működésének támogatására az alábbiak szerint: a 
támogatásból 375.000. Ft-ot egy összegben 30 napon belül, továbbá 1.125.000.-Ft-ot 
negyedévente: 2016. május 15-éig 375.000.-Ft-ot,2016. augusztus 15-éig 375.000.-Ft-ot és 
2016. november 15-éig, 375.000.-Ft-ot. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítsa. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott célra kössön támogatási szerződést a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesülettel az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről 
szóló 10/2014. (III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntésről írásban értesítse a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. február 24.,3./pont: a döntést követő 15 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, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 67/2016. 

Tárgy: Támogatási szerződés megkötése a 
Fóti Sport Egyesülettel 
 

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

67/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Támogatási szerződés megkötése a Fóti Sport Egyesülettel 

(82. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. január 1. napjától 
2016. december 31. napjáig terjedő időszakra 7.230.000-Ft támogatást nyújt a Fóti Sport 
Egyesület (székhely: 2151 Fót, Kossuth L. u. 36.) a sportlétesítmény fenntartására és 
üzemeltetésére. A támogatással történő elszámolási határidő: 2017. január 31. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítsa. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott célra kössön támogatási szerződést a Fóti Sport Egyesülettel az 
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. 
(III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntésről értesítse a Fóti Sport Egyesület elnökét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, a 2./ pont: 2016. február 24., 3./-4./pont: 2016. február 26.  
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 68/2016. 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 
tulajdonában lévő sportpályák jövőbeni 
hasznosítására 

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

68/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályák jövőbeni hasznosítására 

(korábban kiküldött 18. sz. + 18/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel az Önkormányzat 
tulajdonában lévő sportpályák jövőbeni hasznosítására tett javaslatokról szóló 18/2016. és 
18/A/2016. sz. előterjesztésekben foglaltakra – úgy dönt, hogy új koncepciót dolgoz ki a 
sportlétesítmények hasznosítására. 
 
2./ A Képviselő-testület egyidejűleg úgy dönt, hogy az Ifjúsági, Szabadidő és Sport Egyesület 
– Fót egyesületével két évre szóló használati, továbbá támogatási szerződést kíván kötni az 
általuk jelenleg az 50/2001. KT-határozat alapján használt és üzemeltetett sportlétesítményre. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a Fóti Sport Egyesülettel új Együttműködési 
Megállapodást kíván kötni az általuk jelenleg a 160/2000. KT-határozat alapján használt 
sportlétesítményekre. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Károlyi 
István Gyermekközpont képviselőivel a közös pályahasználatról szóló megállapodás 
aktualizálásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont esetében 2016. augusztus 31. (a Képviselő-testület 2016. szeptemberi 

rendes ülésére), 2-3-4./ pont esetében: 2016. március 29. (a Képviselő-testület 
2016. áprilisi rendes ülésére). 

 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 69/2016. 

Tárgy: Döntés a Rákóczi Szövetség 
„Beiratkozási Ösztöndíj Programja” 
támogatásáról 

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

69/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Programja” támogatásáról 

(47. 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 a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott támogatási 
összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe építtesse be. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
támogatás biztosítása érdekében Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete 
elfogadását követő 8 napon belül a Támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, a 3./ pont: az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete 

hatálybalépését követő 8 napon belül. 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 70/2016. 

Tárgy: Döntés Szabó Dezső utcai 
közvilágítási hálózat átadásáról 
 

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

70/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Szabó Dezső utcai közvilágítási hálózat átadásáról 

(70. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közvilágítási hálózat 
bővítése során 2016. évben a Szabó Dezső és a Pipacs utcában megépülő hálózat passzív 
elemeit térítésmentesen átadja az EMLÜ Hálózati Kft. részére. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott átadáshoz – az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletét képező tartalmú –
nyilatkozatot és közcélú hálózat átadás-átvételéről szóló megállapodást írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./pont: a műszaki átadás-átvételtől számított 60 napon belül. 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
 
 



   
 

83 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 71/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok 2016. június 1-
től történő ellátáshoz szükséges pályázat 
kiírás tárgyában 
  

 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

71/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok 2016. június 1-től történő 

ellátáshoz szükséges pályázat kiírás tárgyában 
(68. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat könyvvizsgálói 
feladatainak 2016. június 1.-től történő ellátásához szükséges pályázati kiírás tárgyában 
készített 68/2016. sz. előterjesztés tárgyalását áprilisi rendes ülésére elnapolja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 5. 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 72/2016. 

Tárgy: Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 
módosítása 

 
 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

72/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 

(48. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
és Csomád Község Önkormányzata között létrejött, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodást a 48/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás, továbbá az egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. február 29. 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 73/2016. 

Tárgy: Javaslat a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

73/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítására 
(41. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal – 89/2014.(II.19.) KT-határozattal egységes szerkezetbe foglalt, és 
205/2015.(IV.29.) KT-határozattal módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 
továbbiakban SZMSZ) 2016. március 1. napjától kezdődő hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
1./ Az SZMSZ I. fejezete 2.1. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2.1 A Hivatal jogi személy, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Csomád 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének szerve (egységes hivatala), melyet a Képviselő-
testületek a Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzatok működésével, valamint 
a polgármester vagy a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hoztak létre.” 
 
2./ Az SZMSZ II. fejezete 1.2. pontjának harmadik mondata helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„A Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatain belül – beleértve a létszámkeretet is - 
köteles gazdálkodni.”  
 
3./ Az SZMSZ II. fejezete 1.4. pontjának felsorolása az alábbi francia bekezdéssel egészül ki: 
- „Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) pénzügyi, 
gazdasági feladatainak ellátását.” 
 
4./ Az SZMSZ III. fejezete 2.9. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2.9.  „A szakreferens 
 Az osztályon belül a Jegyző szakmai csoportokat alakíthat ki, amelynek vezetésével az 
osztály dolgozóját megbízhatja. A szakreferens az osztályvezető utasításai alapján irányítja, 
koordinálja, szervezi és ellenőrzi a munkacsoport ügyintézőinek, illetve ügyviteli 
alkalmazottainak munkáját.” 
 
5./ Az SZMSZ III. fejezete 2.10. pontjának a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2.10. „A referensek 
 Önálló ügyintézők, akik a jegyző által meghatározott önálló feladatkört és feladatokat 
látnak el, amellyel – a tárgykörben illetékes osztályvezetőjük szakmai irányításával - a 
polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző, valamint a Képviselő-testület és 
annak bizottságai munkáját és döntései meghozatalát segítik. A referensek kötelesek a 
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feladatkörükben meghatározott kérdésekről tájékoztatást adni a Hivatal vezetésének. 
A Hivatal referensei: 
a) a Jogi és Koordinációs Osztályhoz tartozó humánpolitikai referens, közművelődési és 
esélyegyenlőségi referens, intézményi és kommunikációs referens, törvényességi referens és a 
jegyzői referens,  
b) a Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztályhoz tartozó közbiztonsági és 
hulladékgazdálkodási referens, 
c) a Jegyző által a Képviselő-testület bizottságainak ügyviteli támogatásával megbízott 
bizottsági koordinátorok.” 
 
6./ Az SZMSZ III. fejezete 3.2.2. pontjának a) alpontja a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
3.2.2  A Hivatalban az általános munkaidő minden munkanapon: 
„a) a Hivatal székhelyén: 
 Hétfő     7:30-17.30 óra 
            Kedd - Szerda   7:30-16:00 óra 
 Csütörtök   7:30-16.00 óra 
 Péntek    7:30-12:00 óra” 
 
7./ Az SZMSZ III. fejezete 3.2.3. pontja a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„3.2.3. A munkaidő-beosztás szabályait a jogszabályi keretek között a jegyző – a jegyzőre 
vonatkozóan a polgármester – határozathatja meg, túlmunka végzése esetén (annak 
ellentételezésére) szabadidőt ugyancsak a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezhet.”     
 
8./ Az SZMSZ III. fejezete 4.3. pontja a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
4.3 „A hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma a az önkormányzat költségvetési 
rendeletében rögzítettek alapján: 61,5fő (ebből a Csomádi Kirendeltség 7 fő).” 
 
9./ Az SZMSZ III. fejezete 4.6. pontja a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4.6  A Hivatal szervezeti felépítése 
Tisztségviselők:       2 fő   
  Jegyző 
  Aljegyző 
Polgármesteri Kabinet:      1fő   
 önkormányzati tanácsadó 
Jogi és Koordinációs Osztály      13,5fő   
osztályvezető 
 jegyzői referens 
 titkársági asszisztens 
 humánpolitikai referens 
 intézményi és kommunikációs referens 
 közművelődési és esélyegyenlőségi referens 
 törvényességi referens 
 informatikai rendszergazda (dokumentációs szakreferens) 
 jegyzőkönyvvezető 
 iktató ügykezelők (4) ebből -1 fő Csomádi Kirendeltségen 
 kézbesítő 
 takarító (0,5 )  
Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály    10 fő 
osztályvezető 
építésügyi (szolgáltatási pont) ügyintéző 
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szociális ügyintéző (3) 
igazgatási ügyintéző (4) ebből -2 fő Csomádi Kirendeltség 
anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző 
környezet és természetvédelmi ügyintéző 
közbiztonsági és hulladékgazdálkodási referens 
Pénzügyi és Adóügyi Osztály      16 fő 
 osztályvezető 
 számviteli ügyintéző (2) 
 költségvetési ügyintéző (2) 
 pénzügyi ügyintéző (8–közülük 1 fő szakreferens) 
     ebből -2 fő Csomádi Kirendeltség, 
 adóügyi ügyintéző   (7 – közülük 1 fő szakreferens) 
     ebből -1 fő Csomádi Kirendeltség  
 adó-és pénzügyi ügyintéző – 1 fő Csomádi Kirendeltség  
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály   12 fő 
 osztályvezető 
 műszaki szakreferens 
 műszaki ügyintéző 
 településgazda (2) 
 beruházási szakreferens 
 pályázati ügyintéző 
 beruházási ügyintéző 
 közbeszerzési ügyintéző 
 vagyongazdálkodási ügyintéző (3 - közülük 1 fő szakreferens) 
 
A Hivatal szervezeti felépítését és belső szervezeteinek kapcsolatrendszerét a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
10./ Az SZMSZ III. fejezete 4.9. pontja a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4.9 Az osztályszervezetbe nem tartozik a főépítész, a belső ellenőr.” 
 
11./ Az SZMSZ IV. fejezete 2. pontjának második alfejezete („Az osztály dolgozóinak 
feladatai”) az alábbi, i) ponttal egészül ki, egyidejűleg a h) pont szerinti felsorolás kiegészül a 
testületi ülések kép- és hanganyagának rögzítése és az önkormányzat honlapján történő 
közzététele feladatával: 
i) „törvényességi referens 
- közreműködik a képviselő-testület és szervei döntéseinek törvényességét érintő jegyzői 
feladatok ellátásában, 
- közreműködik a helyi jogalkotás szabályszerűségének biztosításában, 
- közreműködik a Hivatal működési alapdokumentumainak elkészítésében, szükség 
szerinti módosításaiban és naprakészen tartásában, 
- közreműködik a Helyi Választási Iroda feladatainak megszervezésében és 
lebonyolításában.” 
 
12./ Az SZMSZ IV. fejezete 3. pontjának felsorolásában a szabálysértési ügyek helyére a 
„társasházak törvényességi felügyelete” kerül, a „közterület-felügyelő” megnevezés helyébe 
pedig a „közterület-felügyelet” lép. 
 
13./ Az SZMSZ IV. fejezete 5. pontjának felsorolásában a Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztály feladat- és hatáskörének felsorolásában a projektmenedzseri feladatokról szóló francia 
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bekezdés szövegezése az alábbi rendelkezésre változik: 
- külső megbízott projektmenedzser útján ellátja a pályázatírói és projektmenedzseri 
feladatokat, 
 
14./ Az SZMSZ V. fejezet 1. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az önkormányzati főépítészt az Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg.” 
 
15./ AZ SZMSZ 2. sz. melléklete helyébe a jelen határozat Melléklete kerül. 
 
16./ A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt a fenti határozat rendelkezéseivel egységes 
szerkezetbe foglalt SZMSZ elkészítésével és az érintettek körében történő közreadásával. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. március 1. 
 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 74/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Város közigazgatási 
területén történő lakossági veszélyes 
hulladékok gyűjtésével kapcsolatos 
pályázat kiírásáról 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

74/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót Város közigazgatási területén történő lakossági veszélyes hulladékok 

gyűjtésével kapcsolatos pályázat kiírásáról 
(42. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. évben” 
szolgáltatásra vonatkozóan Fót Város Önkormányzat Versenyszabályzata alapján vállalkozói 
ajánlatkérési eljárást folytat le. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 7. 10.00 óra ajánlat 
beadási határidővel jóváhagyja a 42. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Ajánlattételi 
felhívást és Ajánlattételi dokumentációt. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
intézkedjen az Önkormányzat nevében az eljárás lebonyolításáról. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
beérkezett pályázatok alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 2016. március havi 
rendes ülésére a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. évben szolgáltatási feladatok 
ellátása tárgyában. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az Ajánlattételi felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció kiküldése tekintetében a 

döntést követő 2 napon belül, az előterjesztésre vonatkozóan a KT 2016. március 
havi rendes ülése. 

 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 75/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzata 
és Gödöllő-Vác Térségi 
Környezetvédelmi, Beruházó és 
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal, 
mint Közfoglalkoztatóval kötött 
megállapodás módosítása tárgyában 

kiírás tárgyában  
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

75/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzata és Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 

Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal, mint Közfoglalkoztatóval kötött megállapodás 
módosítása tárgyában 

(57. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzata és Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat 2015. január 05. napján létrejött megállapodás 10. pontját - 
„Közfoglalkoztató az Önkormányzat illetékességi területén a vonatkozó Hatósági 
Szerződésben meghatározott létszámú közfoglalkoztatott foglalkoztatását az Önkormányzat 
által kijelölt személy irányításával, koordinálásával végzi” - az alábbi változtatással elfogadja:  
„Közfoglalkoztató az Önkormányzat illetékességi területén a vonatkozó Hatósági 
Szerződésben meghatározott létszámú közfoglalkoztatott foglalkoztatását az Önkormányzat 
által kijelölt személy koordinálásával végzi.” 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, - 
Fót Város Önkormányzata és Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal - a módosított megállapodás 1./ pontban kiemelt 
szöveg alapján történő aláírására. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
 



   
 

91 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 76/2016. 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló rendelet 
„Környezetvédelmi keret” sorának 
felhasználásáról, valamint javaslat az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló 
Környezetvédelmi Programjának 
véglegesítésére és a 2016. évi 
Környezetvédelmi Intézkedési Terv 
tartalmára 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

76/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi 

keret” sorának felhasználásáról, valamint javaslat az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló 
Környezetvédelmi Programjának véglegesítésére és a 2016. évi Környezetvédelmi Intézkedési 

Terv tartalmára 
(63. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet Önkormányzat 2015. évi dologi kiadásai 
Környezetvédelmi keret sorának felhasználásáról szóló beszámolót a 63/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 
Mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja Fót Város 2015-2020. évekre vonatkozó 
Környezetvédelmi Programját. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt döntés alapján 
intézkedjen Fót Város 2015-2020. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 
megküldéséről a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
szerinti szervek, hatóságok és önkormányzatok részére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének részét képező Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szóló 63/2016. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező táblázat alábbi módosításával a 2016. évi 
Környezetvédelmi Intézkedési Tervet elfogadja: 

� a Táblázat 21. oldalának első sorában szereplő bruttó 17.066.895,-Ft tervezett összeg 
helyett 21.323.935,-Ft szerepeljen, 

� s ezáltal a 22. oldal összesítő adatai értelemszerűen növekedjenek 4.257.040,-Ft-tal, 
� a konkrét feladattal még nem terhelt 74.533.563,-Ft-nyi keretösszeg terhére. 

 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi 
Alap 2016. évi előirányzata összegből tartalékba helyezett 74.533.563,- Ft felhasználásáról a 
Képviselő-testület évközben, egyedi határozatokkal dönt. 
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6./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az e határozat 4./ pontja szerinti módosítást az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. sz. módosításakor kell átvezetni a költségvetési 
előirányzatok között. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; 3./ pont: a döntést követő 8 napon belül, 4./ pont: az 

Intézkedési Tervben meghatározottak szerint, 5./ pont: 2016. december 31. 6./ 
pont: 2016. április 5. 

 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 77/2016. 

Tárgy: Döntés a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és jogi 
szakértői feladatok 2016.04.01 – 2018. 
03.31 közötti időszakban történő 
ellátásáról  
kiírás tárgyában 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
77/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és jogi szakértői feladatok 
2016.04.01 – 2018. 03.31 közötti időszakban történő ellátásáról 

(53/B. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 
2016.04.01 – 2018. 03.31 közötti időszakban” című ajánlattételi felhívást elfogadja az 
53/B/2016. előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, annak azzal a módosításával, 
hogy az ajánlattételi felhívás 15.1./ pontjából a „(honlap)”-szót törölni kell. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok 
ellátása a 2016.04.01 – 2018. 03.31 közötti időszakban” tárgyú ajánlattételi felhívást, az 
53/B/2016. számú előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal megküldi az ügyvédi 
irodáknak és egyéni ügyvédeknek. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladat 
ellátására lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő testület 
hozza meg. 
Az ajánlatok értékelésének szempontja az összegségében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevő. Értékelési szempontok külön súlyszámmal: 

• közbeszerzési tanácsadás és rendelkezésre állás havi díja, 
• egy szakaszból álló eljárások (nyílt vagy tárgyalás nélküli) lebonyolítási díja, 
• két szakaszból álló eljárások (továbbá az egy szakaszból álló, de tárgyalásos vagy 

árlejtéses eljárások) lebonyolítási díja, 
• megismételt eljárás esetén (amennyiben a felhívás és a dokumentáció feltételei 

jelentősen nem változnak) a kedvezmény mértéke, 
• a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladat ellátásának havi díja 

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői díj fedezetét a 
szerződés időtartamára vonatkozóan, valamint a hirdetmények megjelentetésének pénzügyi 
fedezetét, amely bruttó 9.500.000,- Ft, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 
biztosítja, továbbá felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fedezet költségvetésbe 
történő beépítéséről. 
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5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az e határozat 4./ pontja teljesítéséhez szükséges 
bruttó 3.150,- eFt-nyi többletköltség-igény fedezetének biztosításához szükséges módosítást 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. sz. módosításakor kell átvezetni a 
költségvetési előirányzatok között. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.,2/ döntést követő 7 napon belül, 3./ az eljárás lefolytatását követő 10 napon 

belül, 4./ azonnal, 5./ pont 2016. március 29.  
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 78/2016. 

Tárgy: Döntés a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és jogi 
szakértői feladatok 2016.04.01 – 2018. 
03.31 közötti időszakban történő 
ellátásáról  
 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
78/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és jogi szakértői feladatok 
2016.04.01 – 2018. 03.31 közötti időszakban történő ellátásáról 

(53/B. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadva a Dr. Sándor 
Ügyvédi Iroda által korábban erre a feladatra tett bruttó 825.500,-Ft összegű ajánlatot, felkéri 
a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát, hogy készítse el Fót Város Önkormányzatának Közbeszerzési 
Szabályzatát. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a Közbeszerzési Szabályzat elkészítésére 
vonatkozó megbízási szerződést – a fenti összeggel, és 2016. március 31-i teljesítési 
határidővel – az Önkormányzat nevében kösse meg a Dr. Sándor Ügyvédi Irodával. 
 
2./ AZ e határozat 1./ pontjának teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-
testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „KT-dologi – szakértői kiadások” 
kiadási előirányzatának terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 79/2016. 

Tárgy: Döntés az energetikai audit 
elvégeztetéséhez szükséges közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
79/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntés az energetikai audit elvégeztetéséhez szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról 
(52. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy energetikai auditot az alábbi 
intézményekre végeztet: 
 
2016 évben:   
• Németh Kálmán Általános Iskola,  
• Apponyi Franciska Épület Fruzsina utcai épület,  
• EÜ Központ Szent Benedek utca 15. 
• Hivatal három épülete, (Vörösmarty tér 1 és Kossuth utca 1.) 
• Garay Általános Iskola, Arany János utca 20-26. 
• FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Központi telephely, Malom utca 1. 
• Boglárka Óvoda Szent Benedek parki épület 
• Boglárka Óvoda Eőri Barna utcai épület  
 
2017. évben:  
• Vörösmarty Művelődési Ház   
• Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület  
• Piac Kiszolgáló épület 
• Háziorvosi rendelő Eötvös utca 2  
• Fáy András Általános Iskola Vásár téri épület  
• Területi Gondozási Központ és ESZEI, Hargita utca 36.  
• Ifjúsági Ház, Dózsa György út 12-14. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a „Döntés energetikai audit 
elvégeztetéséhez szükséges közbeszerzési eljárás elindításáról ” című napirend tárgyalását a 
2016. április 27-i rendes ülésére halasztja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal,2./pont: 2016. április 5. (az előterjesztés benyújtására) 
  

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 80/2016. 

Tárgy: Döntés Hétvezér utca forgalmi 
rendjéről 
 
  

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

80/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Hétvezér utca forgalmi rendjéről 

(71. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. év márciusi rendes 
ülésére készítendő forgalomtechnikai szakértő megbízásáról szóló előterjesztés készítése 
során az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmában szerepeljen a Hétvezér utca és 
környékének felülvizsgálata is. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy amíg a szakértő véleménye 
alapján a forgalmi rend szükség szerinti kialakítása nem valósul meg, addig a Hétvezér utca 
kétirányú forgalmú legyen a Géza fejedelem utcától az Árpád fejedelem utcáig, az Árpád 
fejedelem utcától pedig egyirányú a Könyves Kálmán utcáig. 
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hétvezér utca elején a Géza 
fejedelem utcánál 30 km/h és célforgalom korlátozó táblát helyez ki, megismételve azt az 
Árpád fejedelem utcánál. A Testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a táblák 
kihelyeztetéséről.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az 
1-3./ pont végrehajtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2016. március 31. 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. február 24. 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 81/2016. 

Tárgy: A Fót, Kossuth Lajos utca 28. szám 
alatti önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlan kiürítése és a bérlők/használók 
elhelyezése 
  

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

81/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
A Fót, Kossuth Lajos utca 28. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kiürítése 

és a bérlők/használók elhelyezése 
(81. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos 
tulajdonában álló 2151 Fót, Kossuth Lajos u. 28. sz. alatti ingatlan kiürítése érdekében 
megrendeli az ingatlanban található 1-4. számú lakások forgalmi értékbecslésének 
aktualizálását. 
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az értékbecslés aktualizálására 40 000,- Ft-os 
keretösszeget állapít meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ pont szerinti értékbecslés 
aktualizálásához szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetés vagyongazdálkodás dologi 
kiadás sora terhére biztosítja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés 
aktualizálását rendelje meg és az ehhez szükséges dokumentumot írja alá. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az aktualizált 
értékbecslés adatainak ismeretében az ingatlan valamennyi bérlőjével/használójával 
kezdeményezzen egyeztetést, beköltözhető és megfelelő cserelakás elfogadására, illetve 
cserelakás felajánlása helyett pénzbeli térítés meghatározására. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
polgármestert, hogy az 5.) pont szerinti egyeztetések eredményéről készítsen előterjesztést a 
Képviselő-testület 2016. áprilisi rendes ülésére. 
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7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 6. pontban 
meghatározott Képviselő-testületi döntés ismeretében a szükséges keretösszeget a 2016. évi 
költségvetés 1. számú módosításába építi be. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-3. pont: azonnal, 4. pont: döntést követő öt munkanapon belül, 5. pont: 2016. 

március 31-ig, 6. pont: 2016. április 5-ig; 7. pont: 2016. évi költségvetés 1. sz. 
módosításakor a 6. pont szerinti Képviselő-testületi döntés megléte esetén. 

  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 82/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Vörösmarty tér 11. 
szám alatti Piac Kiszolgáló épület 
Rendőrőrs részére történő bérbeadásáról 
  

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

82/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti Piac Kiszolgáló épület Rendőrőrs részére történő 

bérbeadásáról 
(85. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 537/2015. (XII.16.) KT 
határozat 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja,  
„3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyiség-bérleti szerződést 
2016. március 1-től 65.000,-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.”  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 537/2015. (XII.16.) KT 
határozat 4./ pontját törli. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont 
szerinti bérleti szerződést a 85/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal írja 
alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül. 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 83/2016. 

Tárgy: Döntés „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó 
felújítása” nyertes kivitelezővel aláírandó 
szerződés tárgyában 
  

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

83/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „Fót Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” nyertes 

kivitelezővel aláírandó szerződés tárgyában 
(6/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a 43/2016. (II.04.) KT. 
határozattal kiegészített 10/2016.(I.27.) KT. határozat7./ pontját visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 6/B/2016. sz. előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező kivitelezési szerződést elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy: a 
számla fizetése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül történik. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 6/B/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kivitelezési szerződést a kihirdetett nyertes ajánlattevő 
Saturnus Kft-vel írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./pont: 2016.04.04. 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 84/2016. 

Tárgy: Döntés „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó 
felújítása” nyertes kivitelezővel aláírandó 
szerződés tárgyában 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

84/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „Fót Vörösmarty út 70. szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” nyertes 

kivitelezővel aláírandó szerződés tárgyában 
(6/B. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Vörösmarty út 70. sz. 
alatti ravatalozó felújítási munkálatai idejére szükséges ideiglenes ravatalozó, továbbá 
végleges hűtő kialakítására az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Beruházási 
kiadások előirányzata – Vörösmarty úti ravatalozó kivitelezése” sora terhére bruttó 4.500 eFt-
ot biztosít. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 85/2016. 

Tárgy: A kisalagi köztemető (0278 hrsz. és 
0279 hrsz. alatti ingatlan) temető bővítése 
céljából kisajátítás kezdeményezése 
 
  

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

85/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
A kisalagi köztemető (0278 hrsz. és 0279 hrsz. alatti ingatlan) temető bővítése céljából 

kisajátítás kezdeményezése 
(77. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a Fót 0279/90 hrsz-ú 
ingatlanból maximum 10.000 m2 területre a kisajátítási eljárástmegindítja, mivel az érintett 
tulajdonosok Fót Város Önkormányzat által ajánlott 336 Ft/m²árat nem fogadták el. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kisajátítási eljárásban Fót 
Város Önkormányzat képviseletét Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda lássa el - tekintettel 
arra, hogy Fót Város Önkormányzattal kötött megbízási szerződésük erre kiterjed -, és 
felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges meghatalmazás aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 86/2016. 

Tárgy: Döntés Pest Megye Lapjában 
történő megjelenésről 
 
  

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

86/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Pest Megye Lapjában történő megjelenésről 

(83. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megye Lapjában 
történő, Fótot népszerűsítő 1 oldalas megjelenést nem hagyja jóvá. 
Erről az ajánlattevőt értesíteni kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
 



   
 

105 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 87/2016. 

Tárgy: Döntés a polgármester 2016. évi 
szabadságolási tervének jóváhagyásáról 
 
  

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

87/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyásáról 

(50. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a 
Bartos Sándor polgármester 2016. évre vonatkozó szabadságolási tervét az 50/2016. sz. 
előterjesztés mellékletének azzal a módosításával elfogadja, hogy a február 11-12. napokra 
tervezett szabadsága helyett február 16. és február 29. napjára kerül át a tervezett 
szabadsága. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester, Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 2016. február 28. 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 88/2016. 

Tárgy: Tájékoztatás lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
  

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

88/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(74. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 74/2016. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16/2015. (I.28.) KT 
határozat végrehajtási határidejét 2016. májusi testületi ülésre módosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2015. (II.25.) KT 
határozat végrehajtási határidejét 2016. májusi testületi ülésre módosítja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 440/2015. (X.21.) KT 
határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„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 képviselő-
testületi ülések kép- és hanganyagának Fót Város honlapján - a 288/2015. számú 
előterjesztésben leírt módon - történő közzétételéről.” 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146/2015. (III.25.) KT 
határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2016. május 31. napjára módosítja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 146/2015. (III.25.) KT 
határozat 7. pontjának végrehajtási határidejét 2016. május 31. napjára módosítja. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-6./ pontokban meghatározott döntéseket. 
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8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4/2016.(I.14.) KT-
határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2016. március 31. napjára meghosszabbítja. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 89/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Szabadidősport és 
Kulturális Egyesület névhasználat-
engedélyezéséről 
  

 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 
 

89/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Szabadidősport és Kulturális Egyesület névhasználat-engedélyezéséről 

(S/1-79. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Fóti 
Szabadidősport és Kulturális Egyesület számára a „Fót” városnév használatát az alábbiak 
szerint: 

1. A jogosult megnevezése: Fóti Szabadidősport és Kulturális Egyesület 
1.1.  Az engedélyezett tevékenység: Fóti Szabadidősport és Kulturális Egyesület 

elnevezés használata. 
1.2.  Az engedélyezett tevékenység célja: A fenti elnevezésnek a kérelmező által, az 

egyesület nevében történő használata. 
1.3.  Az engedély időtartama: az egyesület fennállásáig 
1.4.  A használat jogszerűségért felelős személy neve, beosztása, címe: Acél Sándor 

alapító tag, 2151 Fót, Balavásár utca 7/2. 
2. A Képviselő-testület felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy kiadott engedélyt 
vissza kell vonni, ha 

-  a használat vagy annak célja, módja és körülményei Fót Város Önkormányzata és a 
város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, továbbá,  

-  a tervezett használat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz, vagy 
-  a tervezett használat célja vagy módja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba 

ütközik. 
3. A Képviselő-testület a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha 

-  a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat - legalább 
kettő alkalommal, bizonyítható módon, - megsérti. 

-  a felhasználó (engedélyes) azt a tevékenységet, melyhez az engedélyt megkapta 
már nem folytatja, illetve működését jogutód nélkül megszünteti. 

4. A Képviselő-testület a következő egyéb kikötéseket és előírásokat teszi: - 
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse a Fóti 
Szabadidősport és Kulturális Egyesület alapító tagját.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Egyesület elnökének értesítésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 90/2016. 

Tárgy: Döntés az Együtt-Egymásért Fót-
Dunakeszi Mozgáskorlátozottak 
Egyesület 
névhasználat-engedélyezéséről 
 

 
 

 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
90/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntés az Együtt-Egymásért Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak Egyesület 
névhasználat-engedélyezéséről 

(S/2-86. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi az Együtt-
Egymásért Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak Egyesület számára a „Fót” városnév 
használatát az alábbiak szerint: 

1. A jogosult megnevezése: Együtt-Egymásért Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak 
Egyesület 

1.1.  Az engedélyezett tevékenység: Együtt-Egymásért Fót-Dunakeszi 
Mozgáskorlátozottak Egyesület elnevezés használata. 

1.2.  Az engedélyezett tevékenység célja: A fenti elnevezésnek a kérelmező által, az 
egyesület nevében történő használata. 

1.3.  Az engedély időtartama: az egyesület megszűnéséig 
1.4.  A használat jogszerűségért felelős személy neve, beosztása, címe: Juhászné Pap 

Laura Edina, elnök, 2151 Fót, Hargita u. 26. 
2. A Képviselő-testület felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy kiadott engedélyt 
vissza kell vonni, ha 

-  a használat vagy annak célja, módja és körülményei Fót Város Önkormányzata és a 
város lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, továbbá,  

-  a tervezett használat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz, vagy 
-  a tervezett használat célja vagy módja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba 

ütközik. 
3. A Képviselő-testület a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha 

-  a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat - legalább 
kettő alkalommal, bizonyítható módon, - megsérti. 

-  a felhasználó (engedélyes) azt a tevékenységet, melyhez az engedélyt megkapta 
már nem folytatja, illetve működését jogutód nélkül megszünteti. 

4. A Képviselő-testület a következő egyéb kikötéseket és előírásokat teszi: - 
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse az Együtt-
Egymásért Fót-Dunakeszi Mozgáskorlátozottak Egyesület elnökét.  
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Egyesület elnökének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül. 
 
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 91/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. szám alatti önkormányzati lakás 
felújításának műszaki tartalom bővítéséről 
  

 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
91/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Március 15. u. 41. I. em. 2. szám alatti önkormányzati lakás felújításának 
műszaki tartalom bővítéséről 

(S/3-87. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 2. sz. alatti önkormányzati ingatlan felújítási munkái kiegészülnek a 87/2016. sz. 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező árazott költségvetés kiírás szerinti műszaki 
tartalommal.   
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti feladat 
teljesülése érdekében a Saturnus Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel (1173.Budapest, Ferihegyi 
út 90.) 2016. 01. 05-én megkötött „Kivitelezési szerződést” (87/2016. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklet) módosítja, a 87/2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerint. 
  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pótmunkák elvégzésére a 
fedezet rendelkezésre áll az Önkormányzat 2016. költségvetésének 7. sz. melléklete szerinti 
„Március 15. u. 41. sz. alatti 1. és 2. sz. lakások felújítása” során 3.600,- eFt erejéig.  
 
4./Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott feladat végrehajtása érdekében írja alá a Saturnus Építőipari és Szolgáltató 
Kft.-vel a szerződésmódosítást a 87./2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-3./pont: azonnal, 4./pont: a döntést követő 8 munkanapon belül.  
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 92/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, 5681 hrsz.-ú ingatlan 
kisajátítása ügyében született határozatról 
 
  

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
92/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, 5681 hrsz.-ú ingatlan kisajátítása ügyében született határozatról 
(S/4-88. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Pest 
Megyei Kormányhivatal PE/047/67-3/2016 számú határozatának felülvizsgálatát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felülvizsgálatra 
vonatkozó kereset benyújtásával egyidejűleg kezdeményezi az 1./ pontban hivatkozott 
határozat végrehajtásának felfüggesztését.   
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./-2./ pont szerinti 
kereset benyújtásával a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát bízza meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-3./ 
pontok szerinti bírósági felülvizsgálathoz a szükséges meghatalmazást a 3./ pont szerinti 
Ügyvédi Irodának írja alá és a kereset benyújtásához és a végrehajtás felfüggesztéséhez 
szükséges egyéb dokumentumokat írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1/-2./-3./ pontok: azonnal; 4./ pont: döntést követő munkanapon. 
  
  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: 93/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Németh Kálmán 
Iskola udvarán lévő faház-tornaterem 
tető-héjalásának cseréjéről 

  
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. február 24-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

93/2016.(II.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Németh Kálmán Iskola udvarán lévő faház-tornaterem 

tető-héjalásának cseréjéről 
(S/6-89. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a balesetveszély mielőbbi 
elhárítása érdekében felújíttatja a Németh Kálmán Iskola-Fót Március 15. u. 40. sz.- udvarán 
levő faház tető-héjalását, a 87/2016.előterjesztés 3.sz.melléklete szerinti műszaki tartalommal.  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti feladat 
elvégzésére bruttó 1.700,-eFt biztosít, az Önkormányzat 2016. költségvetésének 7. sz. 
melléklete „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” sorából ahol 20.000e Ft áll 
rendelkezésre.  
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott feladat végrehajtása érdekében írja alá a kivitelezési szerződést a Bíró Zoltán 
képviselő és a Polgármester által egyeztetett műszaki tartalommal. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 4 munkanapon belül.   
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Galgóczy Judit 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. február 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal    
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
Szám: Z/94/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót 3708/2 hrsz-ú    
    ingatlantulajdoni hányadra pályázat 

beadásáról 
  

 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 23-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/94/2015. (III.23) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót 3708/2 hrsz-ú ingatlantulajdoni hányadra pályázat beadásáról 
(134. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a Fót 
3708/2 hrsz-ú, 47.926 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi 
ingatlan 16726/47926 (16.726 m2) ingatlanhányadának nyilvános pályázatán, és az ajánlati 
árat: 30.000.000 Ft-ban határozza meg.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 
pályázaton történő induláshoz szükséges 950.000.-Ft-os ajánlati biztosítékot Fót Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetés Beruházás és Behajtás költségvetési sorának terhére 
biztosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a pályázati 
eljárásban nyertes lesz, az 1./ pont szerinti vételár megfizetett ajánlati biztosítékkal 
csökkentett összegét és az adásvételi szerződés ügyvédi munkadíját (az ajánlati ár 1%-át) Fót 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés Beruházás és Behajtás költségvetési sorának 
terhére biztosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. 
pontban meghatározott döntések szerint intézkedjen a pályázat benyújtásáról és az ajánlati 
biztosíték átutalásáról.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben Fót Város Önkormányzata a pályázati eljárásban nyer, a Fót 3708/2 hrsz-ú, 
47.926 m2 alapterületű, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan 
16726/47926 (16.726 m2) tulajdoni hányadára az adásvételi szerződést az 1./ pontban 
meghatározott vételárral a Vác-FórumZrt. f.a. képviseletében eljáró Pro-Bonum 
Gazdaságszervező Kft-vel kösse meg és intézkedjen az ügyvédi munkadíj kifizetése, valamint 
az adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartáshoz történő benyújtása érdekében. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3-4./ 
pontban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolóról szóló 
előterjesztésben tájékoztatást kér a pályázati eljárásról, abban az esetben  is, ha nem Fót Város 
Önkormányzata lesz a pályázat nyertese. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
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Határidő: 1./ azonnal  
2./ azonnal 
3./ nyertességre vonatkozó értesítést követő 15 nap 
4./ nyertességre vonatkozó értesítést követő 45 nap 
5./ folyamatos 
6./ 2016. májusi képviselő-testületi ülés 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 23. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/95/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Zöldmező utca 4. 
szám alatti önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan lakáshasználati, illetve 
tulajdonviszony rendezése ügyében 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/95/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Zöldmező utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
lakáshasználati, illetve tulajdonviszony rendezése ügyében 

(111. sz. anyag) 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót, 
Zöldmező u. 4. szám alatti ingatlan értékbecslés-aktualizálását rendelje meg és az alapján 
tegyen ajánlatot a 2/40-ed tulajdoni hányad megvételére, az értékbecslés figyelembe vételével 
meghatározásra kerülő, legfeljebb az aktuális tartozással egyező vételáron. Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete az értékbecslés aktualizálásához szükséges fedezetet a 
2016. évi költségvetés vagyongazdálkodás dologi kiadás sora terhére biztosítja bruttó 40.000 
Ft keretösszegben. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  
amennyiben H. Gy. és felesége az 1./ pont szerinti ajánlatot elfogadja, úgy az adásvételi 
szerződést készíttesse elő és az Önkormányzat nevében írja alá azzal, hogy a tulajdonjog 
változás átvezetésének díja az Önkormányzatot terheli. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert (amennyiben 
H. GY. és felesége nem kívánja elfogadni a vételi ajánlatot), hogy a közös tulajdon 
megszüntetése érdekében ajánlja fel az önkormányzati 38/40-ed tulajdoni hányadot  H. Gy. és 
neje részére az aktualizált értékbecslés szerinti vételáron. Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az erre vonatkozó adásvételi szerződés-
tervezetet készíttesse elő és terjessze a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
amennyiben H. Gy. és felesége nem kívánja elfogadni a vételi ajánlatot, és az Önkormányzat 
tulajdonrészét sem tudja megvásárolni 2016. április 30. napjáig, úgy a közös tulajdon 
megszüntetése érdekében indítson pert ellenük. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges ügyvédi meghatalmazás aláírására a Bartos 
és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a használati díjat 2016, 
április 1. napjától havi 21.250,- Ft-ban állapítja meg és felkéri a polgármestert, hogy erről H. 
Gy-t és nejét tájékoztassa. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1./ pont: azonnal, 2-3./ pont: 60 napon belül, 4-5./ pont: 30 napon belül 
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Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/96/2016. 

Tárgy: Döntés Az EGYMI Szó-fogadó 
Általános Iskola működtetéséhez történő 
hozzájárulásról sajátos nevelési igényű 
gyermek támogatása céljából 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 

 

Z/96/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Az EGYMI Szó-fogadó Általános Iskola működtetéséhez történő hozzájárulásról 

sajátos nevelési igényű gyermek támogatása céljából 
(94. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, vállalja, hogy a KLIK 
fenntartásában lévő, a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által 
üzemeltetett Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szó-fogadó 
Beszédjavító Általános Iskola működéséhez, a Beszédjavító Iskolában – 2014. szeptember 1-
jétől – tanulói jogviszonyt létesített, Fót város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
K. P. Zs. után 2016. január 1. – 2016. december 31. közötti időre 104.000,- Ft támogatást 
fizet. 
 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe beépíti, annak I. számú módosítása 
alkalmával. 
 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1./ pontban meghatározott támogatás biztosítása érdekében a 94/2016. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal megállapodást kössön a Veresegyházi 
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával Fót Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetési rendelete I. számú módosításának hatályba lépését követő 15 napon belül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. évi költségvetési rendelet I. számú 
módosításakor, 3./ pont: rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
 



   
 

120 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/97/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Kossuth u. 
30.II.em.18.szám alatti lakosok 1587/A/18 
hrsz.-ú ingatlanát terhelő jelzálogjog 
valamint annak biztosítására feljegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/97/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót, Kossuth u. 30.II.em.18.szám alatti lakosok 1587/A/18 hrsz.-ú ingatlanát terhelő 

jelzálogjog valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 
(103. sz. anyag) 

 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a  2151 Fót 
belterület 1587/A/18. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Fót, Kossuth Lajos u. 30. II. 18 
szám alatti ingatlan tulajdoni lapjának III. részre 3. sorszám alatt Fót Város Önkormányzat 
javára bejegyzett jelzálogjog, valamint a III. részre 4. sorszám alatt ennek biztosítására 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalomtörlésre kerüljön, mivel az Önkormányzat a vevők 
nevén nem tart nyilván tartozást. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
törlési engedélyt készítesse el és ügyvédi ellenjegyzéssel írja alá, valamint, hogy a jelzálogjog 
és elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges eljárásra az ügyvédi meghatalmazást 
írja alá, és intézkedjen annak Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához történő 
benyújtása érdekében. 
 
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: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/98/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Kossuth u. 
30.II.em.18.szám alatti lakosok 1587/A/18 
hrsz.-ú ingatlanát terhelő jelzálogjog 
valamint annak biztosítására feljegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 
 
 
 

Z/98/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót, Kossuth u. 30.II.em.18.szám alatti lakosok 1587/A/18 hrsz.-ú ingatlanát terhelő 

jelzálogjog valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 
(103. sz. anyag) 

 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 
követeléstartozásokról szóló nyilvántartásáról készítessen tájékoztatót.  
 
Felelős: Jegyző  
Határidő: 2016. májusi Képviselő-testületi ülés (2016. május 3.) 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/99/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Bokor u. 19. sz. alatti 
lakosok 3083/1/A hrsz.-ú ingatlanát 
terhelő jelzálogjog törléséről 
 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 
 

 
 

Z/99/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót, Bokor u. 19.szám alatti lakosok 3083/1/A hrsz.-ú ingatlanát terhelő jelzálogjog 

törléséről 
(129. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fót, belterület 
3083/1/A hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Fót, Bokor u. 19. szám alatti ingatlan 
tulajdoni lapjának III. részre 12. sorszám alatt Fót Város Önkormányzat javára bejegyzett 
jelzálogjogtörlésre kerüljön, amennyiben a tulajdonosok igazolják tartozásuk megfizetését.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
törlési engedélyt készítesse el és ügyvédi ellenjegyzéssel írja alá, valamint, hogy a jelzálogjog 
törléséhez szükséges eljárásra az ügyvédi meghatalmazást írja alá, és intézkedjen annak 
Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához történő benyújtása érdekében. 
 
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: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/100/2016. 

Tárgy: Döntés a 059/28 hrsz. 
földterületből 3 ha vásárlási szándék 
kérelemről 
 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 
 
 
 

Z/100/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 059/28 hrsz. földterületből 3 ha vásárlási szándék kérelemről 

(126. sz. anyag) 
 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 126/2016. sz. anyagként 
előterjesztett kérelemben foglalt feltételekkel nem kívánja értékesíteni a Fót Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő 059/28 hrsz-ú, 80 189 m2 alapterületű, külterületi, 
„szántó” művelési ágú ingatlan 374/1000-es tulajdoni hányadát. 
A fenti döntésről a kérelmezőket értesíteni kell. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/101/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a Dunakeszi 2. számú nem 
veszélyes hulladéklerakóval és 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 hulladéklerakóval kapcsolatos 
előzményekről 
 

 
 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/101/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a Dunakeszi 2. számú nem veszélyes hulladéklerakóval és 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 hulladéklerakóval 

kapcsolatos előzményekről 
(91. sz. anyag) 

 
 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 91/2016. sz. 
előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/102/2016. 

Tárgy: A Fót 015/19 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának adásvétele tárgyában a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
Megyei Elnökségének Helyi Földbizottsági 
feladatkörében kiadott állásfoglalás ellen 
beterjesztett kifogás elbírálása 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/102/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
A Fót 015/19 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele tárgyában a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének Helyi Földbizottsági 

feladatkörében kiadott állásfoglalás ellen beterjesztett kifogás elbírálása 
(135. sz. anyag – S/1. sürgősségi indítvány) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete N. ZS. fóti lakos a Fót, 015/19 hrsz 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele tárgyában a Magyar Agár-, Élelmiszergazdasági 
és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének Helyi Földbizottsági feladatkörben eljárva 
kiadott FOBIR-08551-3/2016. iktatószámú állásfoglalása ellen beterjesztett 3544-3/2016 
iktatószámon nyilvántartott kifogásban foglaltakat teljes egészében megismerte.   
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy N. ZS. vevő és kk. T. B. 
eladó valamint törvényes képviselői: T. István és T. Ildikó által benyújtott 3544-3/2016. 
iktatószámon nyilvántartott kifogást elutasítja és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által 
kiadott FOBIR-08551-3/2016. iktatószámú állásfoglalását helybenhagyja. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 103/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két 
ülés közötti eseményekről 
 
 
 

 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

103/2016. (III.30.) KT.HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 

(132. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Nagy Attila egyéni 
ügyvéd és a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 1-től 2016. február 29-ig 
tartó időintervallumra vonatkozó beszámolóját.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1.-2./ pont azonnal  
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 104/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzata 
és TIGÁZ Zrt. közötti megállapodás 
megkötéséről a települési lakhatási és 
hátralékkezelési támogatás ügyében 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

104/2016. (III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzata és TIGÁZ Zrt. közötti megállapodás megkötéséről a 

települési lakhatási és hátralékkezelési támogatás ügyében 
(119. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TIGÁZ Zrt.-vel kötendő – 
lakhatási támogatás folyósítására vonatkozó - Együttműködési megállapodás tervezetét a 
119. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TIGÁZ Zrt.-vel kötendő – 
felhalmozott gázdíj hátralék kiegyenlítésére vonatkozó - Együttműködési megállapodás 
tervezetét a 119. sz. előterjesztés 5. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az e határozat 1./ és 2./ pontja szerinti 
Együttműködési Megállapodások Önkormányzat nevében történő aláírására. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a TIGÁZ Zrt.-t értesítse az 
Együttműködési Megállapodások elfogadásáról. 
 
Határidő: 1-2./ pont azonnal, 3./ pont: a döntést követő 5 napon belül, 4./pont: a döntést 
követő 8 napon belül. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 105/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és 
kapubehajtók felújítása kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 
 

105/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók 

felújítása kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(113. sz. anyag) 

 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása kivitelezésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást az e határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás alapján megindítja. 
 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása kivitelezésére vonatkozó 
(átalányáras vállalkozási szerződés)” közbeszerzés ajánlati felhívását az alábbi gazdasági 
társaságoknak megküldi: 
 

1. SADE Magyarország Mélyépítő Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 
72-74. 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 u. 28.) 
5. Swietelsky 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. Hajdú és Társai Kft. (1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.) 
10. Kevei és Társai Kft. (1181 Budapest, Lakatos út 61.) 

 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás. 
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4./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott kiviteli 
munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése „Csapadékvíz elvezetés – II. ütem Attila 
u., Csaba u. felőli szakasz” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül 3./ pont: az 
ajánlatok beérkezését rendes Képviselő-testületi ülésen, 4./ azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Melléklet a 105/2016.(III.30.) Kt-határozathoz: 
 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
(Kbt. 50. § (2) bekezdése szerint) 

 
 
1. Az ajánlatkérő nevét, címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail és (ha van) honlap 
címe: 
Fót Város Önkormányzata  
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
képviseli: Bartos Sándor polgármester 
 
Telefon:  +36 27535365 
Fax:  +36 27358232 
E-mail:  palyazat@fot.hu  
Web:   www.fot.hu 
 
2. A közbeszerzési eljárás fajtája: 
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás, melyben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
nemzeti eljárásban irányadó szabályai alkalmazandóak a Kbt 115. §-ban foglalt eltérésekkel.  
 
3. Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes 
körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek: 
Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással együtt, térítésmentesen küldi meg a felkért 
ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: Dokumentáció). 
 
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
„Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása” 
 
Műszaki tartalom: a Dokumentáció részét képező árazatlan költségvetés, valamint mennyiségi 
kimutatás szerint. 
 
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
 
CPV kód: 45200000-9 
 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési 
eljárást lefolytatásra kerül: 
Vállalkozási szerződés. 
 
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
A szerződéskötéstől számított maximum 90 nap. 
 
7. A teljesítés helye: 
Fót Város, Attila utca 
HU102 
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8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
Az eljárás tárgyát képező építési beruházás fedezete Ajánlatkérő rendelkezésére áll.  
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
Ajánlatkérő 2 részszámla (30 %-os és 60 %-os teljesítésnél) és 1 végszámla benyújtását teszi 
lehetővé, az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. 
A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, 30 napon belül történik. A nyertes Ajánlattevő az 
Ajánlatkérő által kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújthat be számlát. A kifizetés 
vonatkozásában a Kbt. 135. § (1)-(3) (5)-(7) bekezdésében foglaltak, valamint az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában 
foglaltak az irányadóak a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek figyelembevételével. 
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő – a Dokumentációban foglaltak szerint – átutalással fizeti meg. 
 
9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot: 
Többváltozatú (alternatív) ajánlat tételére nincs lehetőség. 
 
10. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása. Ha részajánlat tételére 
lehetőség van, tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e 
ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető 
szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: 
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés 
tárgyát képező építési beruházás jellege és a szerződéshez kapcsolódó körülmények nem teszik 
lehetővé a részekre történő ajánlattételt.  
 
11. Az ajánlatok értékelési szempontjai: 
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján:  
legjobb ár-érték arány, az alábbi szempontok szerint: 
 

Szempont  Súlyszám 
 
1. Nettó ellenszolgáltatás [nettó Ft]   50 
2. Késedelmi kötbér napi mértéke [min. 0,1- max 2 %]   10 
3. Megajánlott garanciális időszak hossza [hónap, min. 36, max. 60 hónap] 20 
4. Előteljesítés mértéke [nap, max. 30 nap]   20 
 
A pontszámítás módszerének részleteit a dokumentáció tartalmazza. 
 
12. 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. 62.§ (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá 
esik. 
 
Igazolási módok: 
Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, 
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem 
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Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 
 
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a 
következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok 
hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve 
részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy 
részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni. 
 
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az 
ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az 
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn 
az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az 
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 
 
13. Az alkalmassági követelményeket, az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatokat és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Igazolás módja: 
M/1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 5 év legjelentősebb építési berázásainak ismertesével, a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 23. §-ának megfelelő módon. 
 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint az alkalmasságot a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. 
Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, mennyiségét vagy az 
ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
 
 
Alkalmassági minimum követelmények: 
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, aki nem rendelkezik az Ajánlattételi felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 5 éven belül legalább összességében nettó 16.000.000 Ft értékben a 
szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, jelen közbeszerzés tárgyával azonos 
(csapadékvíz elvezető rendszer építése) referenciával (a követelménynek legfeljebb három 
darab referenciával lehet megfelelni). 
Közös ajánlattétel esetén az M/1.) pontban foglalt követelménynek elegendő, ha a közös 
ajánlattevők egyike megfelel. Az M/1.) pont alkalmassági feltételnek való megfelelés tekintetében 
a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdései irányadók. 
 
14. Az ajánlattételi határidőt vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 
2016.04. ….. 10.00 óra 
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15. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címét, és a benyújtás módja: 
1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I/4., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
 
16. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelveit), 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.  
 
17. Az ajánlat(ok) felbontásának ideje és – amennyiben nem elektronikusan történik – 
helye, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: 
2016.04. ….. 10:00 óra. 
1113 Budapest, Bartók Béla út 60. I/4., Dr. Sándor Ügyvédi Iroda. 
Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint. 
 
18. A tárgyalásos eljárás jogcíme: 
Kbt. 115. § (1) bekezdése 
 
19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Az ajánlati kötöttség időtartama: a Kbt. 100. § (4) bekezdése alapján a tárgyalás befejezésének 
időpontjától számított 60 nap. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az 
ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – amennyiben az 
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített összegzésben ilyen pozícióban megjelöli – a 
második helyezett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. 
 
20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 
Ajánlatkérő a kijelölt tárgyalási napon a feltett kérdések alapján pontosítja az ajánlati árhoz 
tartozó vállalás tartalmát. Ezt követően Ajánlatkérő a vállalási ár mértékében kíván tárgyalást 
lefolytatni. A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, amelyet az érintettek aláírnak. Ajánlatkérő egyetlen 
tárgyalást kíván tartani. Ajánlatkérő a tárgyaláson azon ajánlattevőkkel tárgyal, akiknek az ajánlata 
nem minősül érvénytelennek. A tárgyaláson kizárólag az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője lehet jelen, egyéb személy meghatalmazás Ajánlatkérő részére történt átadása után 
képviselheti ajánlattevőt.  
Amennyiben az ajánlattevő nem jelenik meg a tárgyaláson, úgy az eredeti ajánlata kerül elbírálásra. 
 
21. A tárgyalás helye, időpontja: 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Házasságkötő terem 
2016.04. ….. 10:00 óra. 
 
22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az 
érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:- 
 
23. Egyéb információk: 
 
1. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2), (4), (5) bekezdéseiben, valamint a 
67. § (4) bekezdésében foglaltakra. 
 
2. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazott által) aláírva írásban, 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 ajánlatot 1 példányban 
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jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható formátumban elektronikus adathordozón is be kell 
nyújtani. 
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni:  
„Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása” 
 
3. 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. 
 
4. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése 
esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 
 
5. 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. 
 
6. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagot is magyar nyelven 
kell elkészíteni. Az eredetileg idegen nyelven készült anyagokat (prospektusokat, katalógusokat, 
stb.) – hiteles (24/1986. (VI.26.) MT rendelet) magyar nyelvű fordításával, vagy ajánlattevő általi 
felelős fordításával ellátva kell az ajánlathoz csatolni.  
 
7. 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 
 
8. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes műszaki tartalmat az ajánlatkérési Dokumentáció 
tartalmazza. 
 
9. A szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk: 
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi 
fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a 
tartalékkeret és áfa nélkül számított szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a 
nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az 
a fölötti rendelkezési joga Ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően az eredményes műszaki 
átadás-átvétel lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az előírt 
tartalmú biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől 
való visszalépésnek minősül. 
 
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával 
kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási 
biztosítékot a végszámla benyújtásának időpontjában kell a nyertes Ajánlattevőnek rendelkezésre 
bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az Ajánlatkérőnek a jótállási 
kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának időpontjától (teljesítési véghatáridő) a Szerződés szerinti jótállási időszak (……. 
hónap) lejárta + 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú jótállási biztosíték rendelkezésre 
bocsátása a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. A jótállási biztosíték mértéke 
megegyezik a teljesítési biztosíték mértékével, azzal, hogy azt a jótállási idő első 12 hónapját 
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követően a Szerződésben megjelölt a jótállási időszaknak megfelelően évente egyenlő mértékben 
a nyertes Ajánlattevő jogosult csökkenteni. 
 
A biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. Ennek 
alapján biztosíték a nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az 
Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 banki 
munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan 
és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot befizetés esetén OTP Bank Nyrt 
banknál vezetett 11784009-15731096 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel 
kell tüntetni: „Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása”. A 
biztosítékok kedvezményezettje Fót Város Önkormányzata. A teljesítés befizetés esetén 
visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának 
benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást 
tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti példányával igazolható. 
 
Ajánlattevő köteles ajánlata részeként benyújtani a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti 
nyilatkozatot. 
 
Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a nettó 
szerződéses ellenérték ……%-a/nap mértékű késedelmi kötbért kíván érvényesíteni. Az ilyen 
módon kiszabható kötbér maximuma a nettó szerződéses ellenérték 10%-át nem haladhatja meg.  
 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó 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 ….%- a azaz ………forint/nap. Amennyiben Vállalkozó a 
munkaterület átvételével, vagy a kivitelezés megkezdésével, illetve a létesítmény átadásával 30 
napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a jelen vállalkozási szerződéstől minden 
külön indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni és meghiúsulási kötbér igényt 
érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, valamint megtartani a teljesítési biztosítékot 
 
 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén az Ajánlatkérő a nettó szerződéses ellenérték 5 
%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre jogosult. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható 
okból meghiúsul, abban az esetben a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 
meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. 
 
Teljes körű jótállás: a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően, időtartama min. 36, 
max. 60 hónap. 
 
10. Az Ajánlat részét képezi a Dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul 
beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 
 
11. Az ajánlat benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon 9.00 és 
15.00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-tól az ajánlattételi határidő 
lejáratának időpontjáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az 
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ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
 
12. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint, amennyiben az ajánlattevő tekintetében 
változásbejegyzési eljárás van folyamatban az ajánlathoz csatolni kel a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
13. Nyertes Ajánlattevő – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 26. §-ában foglaltak szerint – köteles a kivitelezés teljes időtartamára 
összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelési biztosítást kötni vagy a meglévő 
felelősségbiztosítását kiterjeszteni minimum 5.000.000 forint/káresemény és minimum 
10.000.000 forint/éves kártérítési limittel. A nyertes Ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény 
eredeti példányát, illetve a biztosítási díj befizetésének igazolását legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára köteles Ajánlatkérőnek átadni. Az előírt tartalmú biztosítás határidőre történő 
rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. 
 
14. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság 
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé. 
 
15. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket 
terheli. 
 
16. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban valamennyi órában megadott 
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. 
 
17. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnökiszolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. 
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 
21) Az ajánlattételi felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 
2016.04. …. 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

(tervezet) 
 

 

amely létrejött egyrészről a 
 
Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.; adószám: 15731096-2-13; 
bankszámlaszám: 12001008-00169249-00100002; képviselő: Bartos Sándor polgármester), 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről 
………………………………………….. (rövidített elnevezése: …………….., székhelye: 
………………………………….; képviseli: ………………… ...titulus..., képviselő 
elérhetősége/ címe: ……………cégjegyzékszáma: ………………….; adószáma: 
………………..; bankszámláját vezető hitelintézet neve: ……………… Bank és 
bankszámlaszáma: ……………………………, nyilvántartási száma: …………) mint 
fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Fővállalkozó) 
 
(a Megrendelő és a Fővállalkozó a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek),között 
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

ELŐZMÉNY 
 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Fővállalkozó a Megrendelő által indított „„Fót, Attila u. 
déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók 
felújítása”kivitelezése (átalányáras kivitelezési szerződés)” elnevezésű közbeszerzési 
eljárásnak a 2016. …………….-én kihirdetett nyertese. 

2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelő közbeszerzési eljárását 
megindító felhívása és dokumentáció (1. sz. melléklet), az arra a Fővállalkozó által adott 
ajánlat (2. sz. melléklet), e dokumentumokban foglaltak kötik a Szerződő Feleket és ezek 
a dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik akkor is, ha azok 
tényleges csatolása a szerződéshez nem történik meg. 

3. A jelen Szerződés a fentiek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján jött létre. Jelen szerződés 
Megrendelő képviselője általi aláírására a felhatalmazást Fót Város Önkormányzat 
.../2016. () KT határozatával adta meg.  

 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
4. Fővállalkozó a jelen szerződés szerint elvállalja a Fót belterületén lévő, „Fót, Attila u. 

déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók 
felújítása”kivitelezését a TURA-TERVKft (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) által 2015. 
évben készített dokumentáció alapján. A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és 
dokumentáció, valamint az általa a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat szerinti 
tartalommal, mely egyben jelenti a jogerős építésügyi hatósági engedélyhez tartozó 
jóváhagyott engedélyezési tervdokumentáció, valamint ennek alapján készített megfelelő 
műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerinti szakszerű és 
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rendeltetésszerű használatra alkalmas kivitelezését. A fővállalkozó kijelenti, hogy 
Megrendelőnek a közbeszerzési eljárás dokumentációjában szereplő műszaki tartalmú 
elvárásait ismeri. A kivitelezési szerződés megkötését követően a fővállalkozó viseli 
annak a jogkövetkezményeit, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, 
amelyet a fővállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett 
volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. Fővállalkozó kijelenti, hogy a 
rendelkezésére bocsátott építési műszaki tervdokumentációt és engedélyező határozatot, 
valamint kiviteli tervdokumentációt és azok valamennyi mellékletét teljes egészében 
áttanulmányozta és kijelenti, hogy azok alapján a kivitelezés megvalósítható, annak 
megkezdéséhez, elvégzéséhez semmilyen további dokumentumra, engedélyre, 
állásfoglalásra, jóváhagyásra nincs szükség. Fővállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet 
megtekintette és az alapján kijelenti, hogy a munkaterület átvételének és azon a kivitelezés 
határidőben történő megkezdésének akadálya nincs.  

 
 

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 

5. Szerződő Felek hiba-, hiány- és kötbérmentes teljesítési határidőként legkésőbb a 
szerződéskötéstől számított ……... napját jelölik meg. Megrendelő a munkaterületet a 
jelen szerződés aláírását követő napon adja át a Vállalkozó részére. A Vállalkozó kijelenti, 
hogy a munkaterület a munkavégzésre alkalmas, Vállalkozó annak átvételére a jelen 
szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. A Felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő a munkaterületet azzal a korlátozással adja a Vállalkozó birtokába, hogy a 
kivitelezés során biztosítani kell az építéssel érintett útszakaszok lakosai számára az 
ingatlanjaik folyamatos, legalább gyalogos megközelítését, valamint az engedélyekben 
előírt forgalombiztonsághoz, forgalomtechnikához előírt feltételeket. A bejelentési 
kötelezettség a Vállalkozót az engedélyekben meghatározottak szerint terheli.  A 
Vállalkozó köteles elektronikus építési naplót (E-napló) a jogszabályoknak megfelelően 
vezetni.  

6. A Fővállalkozó jogosult a jelen Szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is 
teljesíteni, azonban erről 3 (három) munkanappal korábban köteles a Megrendelőt 
értesíteni. 

 
VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 
7. Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák átalányáras egyösszegű díját …. + 

ÁFA (azaz ….. forint + ÁFA) összegben határozzák meg. Szerződő Felek megállapodnak 
abban, hogy a számlázásnál az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
142. §-a szerint járnakel.A jelen szerződés szerinti vállalkozói díj fix átalányáras 
vállalkozói díj, mely magában foglalja a beruházás elvégzéséhez szükséges valamennyi 
költséget, díjat. Fővállalkozó erre tekintettel a vállalkozói díjon felül egyéb díjat, költséget 
semmilyen jogcímen nem jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni. Fővállalkozó 
a vállalkozói díjon felül csak a pótmunka ellenértékére tarthat igényt. 

8. A vállalkozó díj magába foglalja a közvetlen költségeket, az anyagköltségeket és a 
közvetlen gépköltségeket, a fuvarozási és rakodási költségekkel együtt, az építési területen 
tárolt gépek-eszközök és anyagok, valamint az elvégzett munkák megóvási költségeit,a 
felvonulás és levonulás költségeit, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, 
az országos ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban előírt mintavételi 
vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségeket, az ajánlatadás és az átadás közötti 
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árváltozásból és inflációs hatásból eredő költségeket, valamint a közvetlen költségek 
között nem szereplő általános költségeket. 

9. A Szerződő Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsána pótmunka 
vonatkozásában megállapodnak abban, hogy a Megrendelő részéről biztosított műszaki 
ellenőr, írásba foglalt, indokolással ellátott szakvéleménye, valamint a képviselő-testület 
erre vonatkozóan meghozott döntése alapján a Megrendelő elfogad pótmunkát, amelynek 
elszámolási módját a Felek önálló szerződésben rögzítenek. Pótmunkaként csak olyan 
munka számolható el ebben az esetben is, amelyek sem a tervek, sem a dokumentáció, 
sem a megtekintés kellő körültekintéssel történő áttanulmányozása, megismerése esetén 
sem lehetett ismert a Fővállalkozó előtt. 

10. Megrendelő a Fővállalkozó által szabályszerűen kiállított és a jelen szerződésben 
meghatározott valamennyi melléklettel felszerelt –beleértve a használatbavételhez 
szükséges valamennyi dokumentumot is -számlát átutalással egyenlíti ki aFővállalkozó….. 
banknál vezetett ………. számú számlájára történő teljesítéssel. A vállalkozói díjba 
beszámításra kerül az esetlegesen felmerült kötbérigény, valamint a vállalkozói díjból 
visszatartásra kerül a jótállási garancia összege.  

 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
11. A Fővállalkozó 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak 

szerint: 
1. részszámla: 30 %-os készültségi foknál a részszámla értéke a nettó vállalkozási díj 30 

%-a; 
2. részszámla: 60%-os készültségi fognál a részszámla értéke a nettó vállalkozási díj 30 

%-a; 
Végszámla: az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. 
A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, 30 napon belül történik.  

Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújthat be számlát. 
A végszámlára Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követően válik jogosulttá. A Megrendelő csak a teljesítési igazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítések ellenszolgáltatását fizeti meg. 

12. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kifizetés vonatkozásában a Kbt. 135. § (3) bekezdésében 
foglaltak az irányadóak. 

13. Az építési beruházás ellenértékének kifizetése az építési beruházások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. alcímében 
meghatározott módon és határidőben történik. 

14. Megrendelő a kifizetéseknél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. § szerint jár el. Ennek értelmében a jelen szerződés, valamint a Fővállalkozó és az 
alvállalkozók közötti szerződés(ek) alapján történő, a havonta nettó módon számított 
200.000 forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő a Fővállalkozónak, illetve a 
Fővállalkozó az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség 
nélkül - abban az esetben fizethet, ha 
a) aFővállalkozó/alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolást, vagy 
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b) a Fővállalkozó/alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes 
adózói adatbázisban. 

15. Fővállalkozó az Art. 36/A. § (2) bekezdése alapján köteles az alvállalkozóját 
(alvállalkozóit) írásban tájékoztatni arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a 
kifizetés e § hatálya alá esik. 

16. Az Art. 36/A. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson 
feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett. 

17. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete 
rendelkezésre áll. 

 
KÖLCSÖNÖS KÖTELEZETTSÉGEK 

 
18. A Fővállalkozó a benyújtott ajánlata alapján a munka elvégzéséhez jogosult 

alvállalkozókat igénybe venni, ezek munkájáért azonban úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna el. A kivitelezésen alkalmazott alvállalkozók megnevezését, feladatkörét és 
a foglalkoztatott alvállalkozói létszámot, valamint azt, hogy az adott feladatból az 
alvállalkozó hány %-ban vesz részt, a Fővállalkozó köteles folyamatosan az e-építési 
naplóban rögzíteni. Megrendelő az alvállalkozók további alvállalkozókkal (teljesítési 
segédekkel) történő jogviszonyának létesítéséhez nem járul hozzá. Fővállalkozó csak és 
kizárólag az ajánlatában meghatározott alvállalkozók igénybevételére jogosult, más 
alvállalkozót a jelen szerződés teljesítésébe a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása 
(szerződés módosítása) nélkül nem jogosult igénybe venni. Megrendelő műszaki ellenőre 
jogosult a munkavégzést minden olyan alvállalkozó esetében megtiltani, akik az 
ajánlatban nem kerültek megnevezésre. 

19. Megrendelő a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles 
ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő alvállalkozó vesz-e részt és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a 
Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket 

20. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
teljesítéshez a Fővállalkozó alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt 138. §-ában 
meghatározott rendelkezések alapján jogosult. 
 

21. Az építés helyszínén a Felek közötti kapcsolattartás a Felek képviselői útján történik. 

22. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az építkezés megkezdésének időpontjától 
kezdődően, teljes időtartamára műszaki ellenőrt biztosít.  

23. A Megrendelő képviselője: Bartos Sándor polgármester 

24. Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:Kurucz László,tel.:70 327-2979, email: 
kurucz.laszlo@fot.hu 

25. Fővállalkozó képviselője és kapcsolattartója:……, tel.:, email: 
……………….Fővállalkozó építésvezetője: ………………………. 

26. A Felek kijelölt képviselői jogosultak a kivitelezéssel kapcsolatban minden olyan 
jognyilatkozat megtételére, amely nem igényli a jelen Szerződés módosítását. 

27. 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 
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megelőzése és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle 
elvárható intézkedést megtenni. 

28. A munkaterület - átadásától kezdve - őrzése, a területen a vagyonvédelmi, munka- és 
balesetvédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Fővállalkozó kötelessége és 
felelőssége. A munkaterület átadásával a kárveszélyviselés a Fővállalkozóra átszáll. 

Amennyiben a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is 
szükségessé válik, a Fővállalkozó köteles a közterület foglalási engedélyt beszerezni, és a 
közterület foglalási díjat a vállalási árból viselni. . 

29. Fővállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak és a szakmai szokásoknak megfelelően e- építési naplót vezetni, amelyet a 
Megrendelő műszaki ellenőre legalább hetente egyszer ellenőriz és ellenjegyez. A 
Szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az e- építési naplóba való bejegyzéssel 
történnek. 

30. Megrendelő személyesen, vagy műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres 
ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit az e-építési 
naplóba jegyezheti be. A műszaki ellenőr munkáját a Fővállalkozó köteles elősegíteni, így 
például, előre köteles legalább három munkanappal értesíteni az utólag kibontás nélkül 
már nem ellenőrizhető munkák eltakarásának várható időpontjáról. Megrendelő köteles az 
eltakarásra kerülő szerkezeteket legkésőbb három munkanapon belül ellenőrizni és annak 
eredményét az építési naplóban rögzíteni.  A Fővállalkozó nem mentesül a 
szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy a Megrendelő a Fővállalkozó 
tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.  

31. Megrendelő a Fővállalkozó részére csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége 
kérdésében, a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés 
megakadályozása, továbbá a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül 
szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást. Az utasítás nem terjedhet ki a 
munka megszervezésére és nem teheti terhesebbé a Fővállalkozó teljesítését. Az utasítás 
csak az e- építési naplóba bejegyzetten, vagy a napló mellé, a helyszínen átadott hivatalos 
melléklettel érvényes, amelyet Felek kölcsönösen aláírnak. A munkavégzés feltételeit a 
Fővállalkozó úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, 
szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését.  

32. A jelen szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat, termékeket, berendezéseket a 
Fővállalkozó szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában – időben történt megrendelése 
ellenére – nem szerezhetők be, a Fővállalkozó köteles arról a Megrendelőt – az e- építési 
napló útján – haladéktalanul értesíteni. A Fővállalkozó jogosult azonos használati értékű 
és azonos árú más anyagok (termékek, berendezések) beszerzésére is, alacsonyabb 
használati értékűeket vagy magasabb árúakat azonban csak Megrendelő kifejezett, 
előzetes hozzájárulásával használhat fel. 

33. A Megrendelő a Fővállalkozó munkavégzéséhez szükséges mennyiségű villamos energiát 
és vízvételi lehetőséget az építési területen belül biztosítja. A kivitelezés ideje alatt 
igénybevett valamennyi közmű szolgáltatás díját Megrendelő fizeti. 

34. A Fővállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munka elvégzésére vonatkozó minden 
hatályos jogszabályt és szabványt betartani. A Fővállalkozó a szerződésben szereplő 
munkát a vonatkozó szabványi és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. 
osztályú minőségben köteles teljesíteni. 
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35. A Fővállalkozó köteles a jogszabályokban, szabványokban, egyéb előírásokban és a 
szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására, és ezek 
eredményeit tartalmazó iratok haladéktalan Megrendelő (megbízottja) részére történő 
átadására. 

36. A Fővállalkozó köteles a saját, illetve alvállalkozói tevékenységéből származó 
mindennemű hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről saját költségén 
üzemeltetési engedéllyel rendelkező hulladék lerakóhelyre elszállítani. A hulladék 
lerakóhely igazolását Fővállalkozó köteles megőrizni és egy másolati példányban a 
megrendelő részére átadni. fővállalkozó köteles a munkaterületet és az oda vezető utakat 
az általa okozott szennyeződésektől folyamatosan letakarítani, az általa okozott károkat és 
meghibásodásokat helyreállítani, kijavítani vagy a jogosultnak megtéríteni. Fővállalkozó 
kötelezettsége az építési munkaterületen keletkezett hulladékok mennyiségének és 
fajtájának folyamatos vezetése az e-építési naplóban. Amennyiben bármely 3. személynek 
a kivitelezés körében okozott kárigényt a 3. személy a Megrendelőnél jelenti be, illetve 
vele szemben kívánja érvényesíteni, Fővállalkozó köteles ezen igényeket haladéktalanul 
megtéríteni a jogosult 3. személy részére olyan időben, hogy a 3. személy a 
Megrendelővel szembeni igényérvényesítéstől eltekintsen, ellene semmilyen eljárást ne 
indítson. Fővállalkozó köteles haladéktalanul mentesíteni a Megrendelőt minden 3. 
személy által jelzett bármely igény alól.  

37. Fővállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építőipari kivitelezési 
tevékenység folytatásához megfelelő jogosultsággal rendelkezik és a kivitelezési 
tevékenység folytatásában közvetlenül részt vesz.  

38. Fővállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelős 
műszaki vezetővel, valamint elegendő számú, megfelelő szakképesítésű szakmunkással 
rendelkezik.  

 
ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 
39. A Vállalkozó az elkészült munkát az 5. pontban meghatározott időpontban átadás-átvételi 

eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. 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 munkáta teljesítési határidő lejárta előtt 
legalább három munkanappal készre jelenteni és a készre jelentésben meghatározni az 
átadás-átvétel időpontját. Fővállalkozó mindaddig nem jogosult a számlát kiállítani, amíg 
a dokumentáció hiánytalanul másolatban a Megrendelő részére nem került átadásra. A 
dokumentáció másolat hiánytalan átvételének igazolása az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan része.  

40. Fővállalkozó - a műszaki átadás-átvétel sikeres lebonyolítása érdekében - köteles 
Megrendelő részére az átadási dokumentáció megismerhetőségét biztosítani az átadás-
átvétel előtt. Az átadási dokumentáció eredeti példányának a Megrendelő részére történő 
átadására a végszámla ellenértékének megfizetésével egyidejűleg köteles. Az átadási 
dokumentációt tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve kell 
Megrendelő részére szolgáltatni.  

41. Az átadás-átvételi eljárás résztvevőit a fővállalkozó e-naplóban jelzett kezdeményezésére 
a Megrendelő hívja össze, annak időpontját a fővállalkozó határozza meg.  
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42. 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 Fővállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített reális 
határidőn belül ki kell javítania. 

43. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a létesítmény rendeltetésszerű használatát 
nem akadályozó kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. A hibák kijavításához 
(hiányok pótlásához) igényelt szükséges összeget a Megrendelő és a Vállalkozó közösen 
felvett jegyzőkönyvben, közösen állapítja meg.  

44. Amennyiben a Megrendelő az átvételt - a rendeltetésszerű használatot akadályozó 
nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt - jogszerűen megtagadta, akkor a Felek 
közösen, a jegyzőkönyvben rögzítve az átadás-átvételre olyan újabb határidőt tűznek ki, 
amely elegendő a hibák (hiányok) kijavítására, pótlására. Ha ez a póthatáridő a felvett 
jegyzőkönyv valamennyi tételére vonatkozóan eredménytelenül telik el, akkor 
Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből fakadó jogait. 

45. A Fővállalkozó köteles a szabályszerű használatbavételhez és működtetéshez szükséges 
valamennyi dokumentumot, nyilatkozatot beszerezni és azt az átadás-átvételi eljárás 
keretében legalább másolatban a Megrendelő részére átadni. 

 
SZERZŐDÉST BIZTOSÍTŐ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 
46. Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 

vonatkozó információt: 
 

A Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és 
lejárt követelését számíthatja be. 
 
Késedelmi kötbér:Abban az esetben, ha a Vállalkozó 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 ……%-a azaz ... Forint/nap, 
maximuma a nettó vállalkozói díj 10 %-a..Amennyiben Vállalkozó a munkaterület 
átvételével, vagy a kivitelezés megkezdésével, illetve a létesítmény átadásával 30 napot 
meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a jelen vállalkozási szerződéstől 
minden külön indokolás és érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni és meghiúsulási kötbér 
igényt érvényesíteni a Vállalkozóval szemben, valamint megtartani a teljesítési biztosítékot 
 
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a nettó szerződéses 
ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre jogosult. 
 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható 
okból meghiúsul, abban az esetben a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A 
meghiúsulási kötbér összege a nettó szerződéses ellenérték 30 %-a. 
 
Vállalkozó által vállalt jótállási időszak az átadás-átvétel napjától számított ….hónap. 
Felek egyezően rögzítik, hogy a sikeres, hiba és hiánymentes átadástól számított egy éven 
belül utófelülvizsgálatot tartanak, melyet a Megrendelő kezdeményez és mely eljárás 
keretében rögzítik az eltelt idő alatt esetlegesen keletkezett problémákat, hibákat és 
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hiányosságokat, melyek javítását, pótlását a Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni 
és a munka elvégzéséhez szükséges legrövidebb időn belül befejezni. Az 
utófelülvizsgálatról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A hibák kijavítását és a hiányok 
pótlását a Vállalkozó köteles készre jelenteni. Megrendelő a beruházást a készre-jelentéstől 
számított három munkanapon belül ellenőrzi. A kijavított, kicserélt munkarészek, 
alkatrészek, berendezések vonatkozásában a jótállási időszak újra kezdődik.  

 
Teljesítési biztosíték:Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a teljes nettó 
szerződéses ellenérték 5 %-a. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell 
rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelő 
attól az időponttól kezdődően a sikeres (az eredményes műszaki) átadás-átvétel lezárásnak 
(teljesítési véghatáridő) időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az előírt tartalmú 
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásának elmaradása a szerződéskötéstől 
való visszalépésnek minősül. 
 
Jótállási biztosíték:Megrendelő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával 
kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A jótállási biztosítékot a 
végszámla benyújtásának időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az 
a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek a jótállási kötelezettség kezdetének 
időpontjától (az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától) számított, a 
szerződésben megjelölt, ajánlat szerinti hónap jótállási időszak lejárta + 60 napig 
biztosított legyen. Benyújtása egyben a teljesítési biztosíték felszabadítását eredményezi. A 
jótállási biztosíték mértéke megegyezik a teljesítési biztosíték mértékével. Amennyiben 
Vállalkozó nem nyújt külön jótállási biztosítékot, a jóteljesítési biztosíték a sikeres, hiba- 
és hiánymentes átadástól kezdődően a jótállási időszak teljes időtartama + 60 napos 
időtartamban a jótállási biztosítéknak minősül és azzal a jótállási időszak lezárta + 60 
napos időtartam után számolnak el a felek. 
 
Egyebekben szerződés biztosítékaira a Kbt. 134 §-ában foglaltak az irányadóak. A 
biztosítékok a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthetőek. Ennek 
alapján biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek a 
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 
5 banki munkanap alatt igénybe vehető bankgarancia biztosításával vagy feltétel nélküli, 
visszavonhatatlan és 5 biztosítói munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés 
alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosítékot 
befizetés esetén OTP Bank Nyrt banknál vezetett 11784009-15731096 számú számlájára 
kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása – Teljesítési biztosíték”. A 
biztosítékok kedvezményezettje Fót Város Önkormányzata. A teljesítés befizetés esetén 
visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles 
másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított – 
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti 
példányával igazolható. 

47. A jelen szerződésben rögzített együttműködési, tájékoztatási, kárelhárítási kötelezettség 
megszegésével bizonyítottan okozott kár megtérítéséért a szerződésszegő fél felelősséggel 
tartozik. 
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48. A Vállalkozó köteles teljes körű felelősségbiztosítást kötni a szerződés tárgyára 
vonatkozóan és a kötvényt a szerződéskötés időpontjában, másolatban a Megrendelő 
részére bemutatni (4. sz. melléklet). Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást a kivitelezés 
teljes időtartama alatt érvényben tartani. Megrendelő kérésére Vállalkozó köteles 
haladéktalanul igazolni, hogy felelősségbiztosítása fennáll, az ahhoz kapcsolódó 
díjfizetési kötelezettségét határidőben és hiánytalanul teljesíti. 

 
 
 
 
 

VIS MAIOR 
 

49. Szerződő Felek mentesülnek a késedelem következményeinek viselése alól arra az időre, 
amelyre bizonyítani tudják, hogy kötelezettségüknek vis maior következtében nem tudtak 
határidőre eleget tenni. Nem minősül vis maiornak, ha a Vállalkozó valamely gépet, 
berendezést nem tudja időben a beruházáshoz biztosítani, akkor sem, ha ennek oka 
valahol máshol felmerült vis maior esemény.  

50. Jelen szerződésben rögzített határidő vis maior esetén annak időtartamával, legfeljebb 
azonban 45 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. Amennyiben a 
vis maiorra okot adó helyzet 45 nap alatt nem szűnik meg, Felek megállapodnak a 
szerződés megszűntetésében, vagy a határidők meghosszabbításában.  

 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
51. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha 
a) a Fővállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
b) a Fővállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontkb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel. 

52. A Fővállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 61. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a Fővállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

53. Fővállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143.§ 
(3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

54. Jelen szerződés csak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. §-aszerint, 
és csak írásban módosítható. 
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55. A szerződésé módosítását megalapozó körülménynek tekinthető különösen, ha a 
szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a 
kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján 
feltételezhető, hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a 
Fővállalkozó kivitelező feladata. 

56. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 
évi V. törvény és a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet valamint 275/2013. 
(VII. 16.) Korm. rendeletvonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

57. Jelen szerződés az  elválaszthatatlan részeként megjelölt1.- 4. számú mellékletekkel 
együtt érvényes, akkor is ha azok, vagy azok bármelyikének tényleges csatolása a jelen 
szerződéshez nem történik meg. 

58. ….., mint az …..képviseletében eljárt személy kijelenti és szavatol azért, hogy az általa 
képviselt társaság jelenleg is létező cég és ő, mint képviseleti joggal rendelkező személy, 
jelen szerződés aláírásakor is jogosult a társaság képviseletében jognyilatkozatok 
megtételére, továbbá nincs olyan változás folyamatban, amely a képviseleti jogosultságát 
érintetné. Fővállalkozó képviselője kijelent és szavatol azért, hogy az általa képviselt 
Fővállalkozó nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt és nincs 
fizetésképtelen helyzetben. Fővállalkozó képviselője kijelenti és szavatol azért, hogy a 
jelen szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkezik, a 
szerződés megkötésére, aláírására önálló jogosultsággal rendelkezik. Fővállalkozó 
képviselője kijelenti és szavatol azért, hogy az általa képviselt társaság nem áll adószám 
felfüggesztési, illetve adószám megszűntetési eljárás alatt, illetve adószámát nem törölték.  

 

A jelen szerződés 6 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből 4 
(négy) a Megrendelő, 2 (kettő) a Fővállalkozó példánya. 
A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.  
 
Fót, 2016. …… 

 
 

 ………………………….. ……………………………… 
 Fót Város Önkormányzat ……...... 
 Megrendelő képviseletében Fővállalkozó képviseletében  
 Bartos Sándor polgármester …….. 
 
 
Ellenjegyzem:  
 
 
Dr. Finta Béla 
jegyző 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, 
2. számú melléklet: Fővállalkozó ajánlata, 
3. számú melléklet: Teljesítési biztosítékot igazoló okirat, 
4. számú melléklet: Fővállalkozó által kötött felelősségbiztosítást igazoló okirat 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 106/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és 
kapubehajtók felújítása kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
106/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása 
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 

(113. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása kivitelezése munkáihoz szükséges 
független műszaki ellenőr kiválasztásáról ajánlatkérési eljárás keretében gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása kivitelezésére szükséges műszaki 
ellenőri feladatokra vonatkozó ajánlati felhívást a 113/2016.sz. előterjesztés 4. számú melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott ajánlati 
felhívást a 113/2016. sz. előterjesztés 5. sz. melléklet szerinti műszaki ellenőröknek megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása kivitelezéséhez szükséges 
műszaki ellenőr tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-
testület hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott műszaki ellenőri 
munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése „Csapadékvíz elvezetés – II. ütem Attila u., 
Csaba u. felőli szakasz” sora terhére biztosítja 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal, 3./a döntést követő 10 munkanapon belül 4./ pont: az ajánlatok 
beérkezését követő rendes Képviselő-testületi ülésen, 5./ azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 107/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és 
kapubehajtók felújítása kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 
 

107/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók 

felújítása kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról 
(113. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében meghatározott közbeszerzési beruházások, 
felújítások kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárások folyamatáról, cselekményeiről a 
képviselők folyamatosan kapjanak tájékoztatást.  
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 108/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2016. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról, valamint beszámoló Fót 
Város Önkormányzatának 2015. évi 
közbeszerzéseiről 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

108/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról, valamint 

beszámoló Fót Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzéseiről 
(106. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által 
2015. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített beszámolót a 106/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 
Mellékletében foglaltak szerint elfogadja a „Fót Város Önkormányzatának 2016. évi 
közbeszerzési terve” című dokumentumot. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert e határozat 2./ pontjában meghatározott 
dokumentum közzétételéről, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda útján gondoskodjon. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ azonnal 3./ 2016. március 31. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Melléklet a 108/2016.(III.30.) Kt-határozathoz: 
 

Fót Város Önkormányzatának  
2016. évi közbeszerzési terve 

 
Eljárás tárgya Becsült érték (nettó)  

Ft 
Eljárásrend, 

mód 
Az eljárás 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

 
I. Építési beruházás 

 
Csapadékvíz elvezetés – II. 
ütem – Attila u., Csaba u. 
felőli szakasz 

28.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos  

április 

Csapadékvíz elvezetés – III. 
ütem – Kund Pál u.  

12.262.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos  

április 

Csapadékvíz elvezetés – III. 
ütem – Tóth Árpád u.  

52.600.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos  

április 

Csapadékvíz elvezetés – III. 
ütem – Madách u. 

16.221.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos  

április 

Csapadékvíz elvezetés – III. 
ütem – Beniczky u. 

7.600.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos  

április 

Károlyi út, Munkácsi út, 
Széchenyi út szennyvíz-
csatorna tervezése és kiv.  

146.000.000,- nemzeti nyílt 
eljárás  

április 

Pirok ház homlokzatának 
felújítása (kivitelezés) 

33.500.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

szeptember 

Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde kertrendezés 

20.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

március 

Járdaépítés 32.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

április 

Külterületi önk. utak mart 
aszfalttal való terítése 

33.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 

április 
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tárgyalásos 
Apponyi F. Ibolyás úti 
tagóvoda régi tető felújítása 

18.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

március 

Deák F. u. kopórétegének 
felújítása 

30.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

május 

Közösségi tér épületek II. 
ütem 

77.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

december 

Önkormányzati 
intézmények megközelítése 
(parkolók, csap.víz stb.) 

22.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

április 

Útépítés - Kund Pál u. 25.500.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos vagy 
nyílt 

április 
Útépítés – Beniczky köz 37.000.000,- április 
Útépítés – Széchenyi és 
Munkácsi u.  

106.000.000,- április 

Útépítés – Tóth Árpád u. 50.000.000,- április 
Útfelújítás – Malom u.  25.000.000,- április 
Barackos iparterületének 
közművesítése kivitelezés 

125.000.000 Ft nemzeti nyílt 
eljárás 

december 

Boglárka Óvoda (FORFA) 
előtti parkoló csapvíz-
elvezetése és járda felújítása 

20.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

június 

 
II. Szolgáltatás megrendelés 

 
Apponyi F. Fruzsina utcai 
tagóvodájának energetikai 
korszerűsítés, tervezés és 
kivitelezés 

30.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos  

április 

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

24.760.000,- Kbt. 115. § (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

május 

Fóti Közszolgáltató Kft. 
telephelyének korszerűsítés 
- tervezés 

21.900.000,-  Kbt. 115. § (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

október 

Németh Kálmán Általános 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola Tervezés 

23.000.000,- Kbt. 115. § (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

május 

Városháza tanulmányterv 20.000.000,- Kbt. 115. § (1) november 
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hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

Reformkori városközpont 
tanulmányterv készítése 

10.000.000,- Kbt. 115. § (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

szeptember 

Pirok Ház helytörténeti 
múzeummá alakítás 
tervezése 

18.000.000,- Kbt. 115. § (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

október 

Útépítési tervek 50.000.000,- nyílt eljárás május 
Németh Kálmán Emlékház 
kisépületének tervezése 

14.000.000,- tervpályázat március 

Energetikai Audit készítése 10.000.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

április 

Fót, Sikátorpuszta-
Dunakeszi SZTK között, 
autóbusszal végzett külön-
célú menetrend szerinti 
személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása 

120.000.000,- nyílt eljárás április 

Autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi 
személyszállítás 
szolgáltatójának 
kiválasztása 

120.000.000,- nyílt eljárás április 

„Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre 
vonatkozó átvilágítás” 

17.850.000,- Kbt. 115.§ (1) 
hirdetmény 
nélküli, nyílt 
eljárás 

március 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 109/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Barackos – 
közművesítés tervezési, engedélyeztetési, 
közműszolgáltatókkal való megállapodás 
valamint közművesítései díjának fizetése 
tárgyában 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

109/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót, Barackos – közművesítés tervezési, engedélyeztetési, közműszolgáltatókkal való 

megállapodás valamint közművesítései díjának fizetése tárgyában 
(110. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a „Barackos”  közművesítés 
tervezési feladatainak ellátása érdekében az 5553/7 hrsz. alatti kivett út minősítésű 1194 m2 
alapterületű forgalomképtelen ingatlant forgalomképes beépítetlen területté minősíti át. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a Fót 5553/7. 
hrsz. alatti ingatlan értékbecslését és felkéri a polgármestert az értékbecslés megrendelésére és 
az ehhez szükséges iratok aláírására. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
értékbecslés fedezeteként bruttó 100.000.-Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés Barackos sora 
terhére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az értékbecslésben 
meghatározásra kerülő m2 áron az 5553/7. hrsz. alatti területből a 176 m2-es területnek 
megfelelő tulajdoni hányadot értékesíti a 1290/6. hrsz. alatti ingatlan tulajdonosa számára, 
mely természetben azt a 176 m2-es részt jelenti, melyen a 1290/6. hrsz. alatti ingatlanon 
található épület átnyúlik. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1290/6. hrsz. 
alatti ingatlan tulajdonosával az 5553/7. hrsz. alatti terület 176 m2-nek megfelelő tulajdoni 
hányadára az ingatlan adás-vételi szerződést kösse meg és intézkedjen annak illetékes 
Földhivatali Osztályhoz történő benyújtása érdekében. Az adásvételi szerződésnek 
tartalmaznia kell, hogy a vevő együttműködik Fót Város Önkormányzatával, az 5553/7. hrsz. 
alatti ingatlan megosztásában és abból az ő tulajdonát képező 176 m2-es résznek a 1290/6. 
hrsz. alatti ingatlanhoz csatolásában.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5553/7. hrsz. alatti 
ingatlant a 4./ pont szerinti adásvételi szerződés földhivatali osztályhoz történő benyújtását 
követően a területet megosztja két részre: 176 m2-es rész a 1290/6. hrsz. alatti ingatlanhoz 
kerül egyesítésre, míg a 1018 m2-es részből önálló ingatlan kerül kialakításra 5553/73. hrsz. 
alatt sétány megnevezéssel.  
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6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5. 
pont szerinti telekalakításhoz, telekegyesítéshez szükséges változási vázrajzokat rendelje meg 
és az ahhoz szükséges dokumentumokat írja alá. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a telekalakításra, telekegyesítésre bruttó 200.000.-Ft fedezetet biztosít a 2016. évi 
költségvetésBarackos sora terhére.  
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5553/7. hrsz. alatti 
ingatlan megosztásához, a 1290/6. hrsz. alatti ingatlannal történő egyesítéshez, valamint az 
5553/73. hrsz. alatti ingatlan kialakításához szükséges ingatlan-nyilvántartási eljárási 
költségeket Fót Város Önkormányzata viseli bruttó 30.000.-Ft értékben a 2016 évi 
költségvetés Barackos sora terhére.  
 
8./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogyaz 5553/10, 5553/11, 
5553/12 ingatlanokon áthaladó víz és szennyvíz vezetékeket a később kialakítandó 5553/73. 
tervezett albetét számú 1018 m2 a területű sétány megnevezésű ingatlanra helyezteti át a 
RODEN Mérnöki Iroda Kft-vel, és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a 
RODEN Mérnöki Iroda Kft-t. 
 
9./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy lakó ingatlanonként 
1x32A energiaigényt, ipari ingatlanok esetén 3 x 32A energia igényt jelent be az ELMŰ felé 
és felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges megrendelések és bejelentések, valamint 
kapcsolódó dokumentumok aláírására 
 
10./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Barackos” külső 
gáz ellátás tervezési feladataira a közbeszerzési eljárást a 110/2016 sz. előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti Ajánlattételi felhívással megindítja, azzal, hogy az ajánlattételi felhívás  
13. pont M2 pontjából a (GT-…-…)szövegrészt törli. 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Barackos” külső gáz 
ellátás tervezési feladataira közbeszerzés Ajánlattételi felhívását 110/2016. sz. előterjesztés 7. 
sz. melléklete szerintigazdasági társaságok részére megküldi. Az ajánlatok értékelésének 
szempontja: a legjobb ár-érték arány.  
 
12./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 13/ pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-
testület hozza meg. 
 
13./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 13./ 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárásra beérkezett árajánlatok értékelését követően 
készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére. 
 
14./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 13./ pontban megnevezett 
„Barackos” külső gáz ellátás tervezési feladatainak fedezetére, bruttó 7,5MFt összeget az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Barackos területfejlesztés” soráról biztosít. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  
1./ pont: azonnal  
2./ pont: azonnal 
3./ pont: döntést követő 20 munkanapon belül, 
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4./ pont: telekalakítást követő 20 munkanapon belül, 
5./ pont: az értékbecslés kézhezvételét követő 20 munkanapon belül, 
6./ pont: azonnal,  
7./ pont: adásvételi szerződés aláírását követő 30 munkanapon belül, 
8./ pont: döntést követő 20 munkanapon belül, 
9./ pont: döntést követő 20 munkanapon belül, 
10./ pont: azonnal,  
11./pont: döntést követő 20 munkanapon belül, 
12./ pont: azonnal,  
13./ pont: ajánlatok beérkezését és feldolgozását követő rendes testületi ülés 
14./ pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 110/2016. 

Tárgy: Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről 
 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

110/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről 
(90. sz. anyag) 

 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a IV. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját a 90/2016. 
sz. előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
E döntésről a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot írásban értesíteni kell. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntést követő 8 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 111/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető 
felújítása tárgyában 
 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

111/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítása tárgyában 

(127. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja az Apponyi 
Franciska Óvoda 2151 Fót, Ibolyás utca 2. szám alatti épület régi épületszárnyainak 
palafedését, bádogozását. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladat ellátására a vállalkozót ajánlattételi eljárás keretében választja ki és az e határozat 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívást elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Apponyi Franciska 
Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítása” tárgyú ajánlattételi felhívást az alábbi 
gazdasági társaságoknak megküldi: 

1. Techno-Qualitas Ép. Ip. Szolg. Kft. (1194 Budapest, Karton utca 8., Hargitai 
Szabolcs, titkarsag@techno-karp.hu, 06-30-280-5446) 

2. Keszi-Bau  Kft. (2120. Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4., Szabó István, keszibau 
kft@gmail.com, Telephely: 2151 Fót, Viola utca 72) 

3. Szig City Ker. és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Szent István u.34, Schilling 
Csilla, szigcity@gmail.com) 

4. Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg 
Aulich u. 3.),  

5. Tree-Best Kft. (2151 Fót, Mezősor u. 7.)  
6. Saturnus Építőipari és Szolgáltató Kft (1173 Budapest, Ferihegyi út 90.) 
7. Grander-Home Kft. (2151 Fót, Garabonciás u.15.) 
8.  

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. A nyertes kiválasztásának szempontja: nyertes a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő 
vállalkozó. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
felújítás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016 évi költségvetésében az „Apponyi 
Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvoda régi tető felújítása”bruttó 18,0 MFt keretösszegű sor 
terhére biztosítja. 
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Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 4./ pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülés, 5./pont: azonnal. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
 
 
Melléklet a 111/2016.(III.30.) Kt-határozathoz: 
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Ügyiratszám: 600 -    / 2016 
Tárgy: „2151 Fót,  
Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítása” – tárgyában. 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

1./ Az ajánlattételi felhívás tárgya: „2151 Fót, Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai 
épület régi tető felújítása”- tárgyában kötendő egyösszegű átalányáras kivitelezési 
szerződés. 
 
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./ Szerződés meghatározása:„2151 Fót,Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület 
régi tető felújítása”- egyösszegű átalányáras kivitelezési szerződés. 
 
 
6./ Szerződéssel kapcsolatos információk 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a szerződés tárgyában megkötendő 
szerződés szövegezését a Szerződő Felek közösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény alapján végzik el.  
 
7./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:  
7.1./ Vállalkozó a nyertes kivitelezőt a pályázatok beadását követő tárgyalásos eljárással 
választja ki. Nyertes pályázó a tárgyalások eredményeként a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást kérő ajánlattevő. 
 
8./ Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei:  
8.1./. Az ajánlattevők ajánlatukat az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt költségvetés 
kiírás tételes beárazásával határozzák meg, mely költségek magukban foglalják a régi 
palafedés teljes bontását, a palafedés alatti fólia ellenőrzését, szükség szerinti cseréjét. A 
vápa, a lefolyó bádogok cseréjét. A vápákban és a lapos tetőkön lévő PVC lebontását, és oda 
hőszigetelés és bádog fedés készítését úgy, hogy a tető felülvilágítók a födém síkja fölé 30 
cm-re kiemelésre kerüljenek. A két lapostetős rész között a tetőfedés felett a biztonságos 
átjárást biztosítani kell. Az új esővíz lefolyók csatornába bevezetése előtt a csatornák 
tisztítását meg kell oldani, ha kell, akkor nagynyomású WOMA tisztítással. A kész tető 
átadás-átvétele jegyzőkönyvi formában történik, átadás-átvételi dokumentáció készítésével. 
 
8.2./Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adni a vállalt teljesítési határidőket, szakaszokat, a 
szavatossági, jótállási (a továbbiakban: garanciális) időszak megjelölését. A vállalkozói díjnak 

FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

 
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1. 

Tel.: /27/ 535-365, 535-375, 535-385, 535-395 
Fax: /27/ 358-232  
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magába kell foglalnia valamennyi közvetlen költséget valamint a közvetlen költségek között 
nem szereplő valamennyi általános költséget.  
 
8.3./ Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbiak figyelembevételével kell kialakítani:  
Az épületben óvoda üzemel.A kivitelezést és anyagszállítást úgy kell megoldani, hogy az 
intézmény működését a lehető legkisebb mértékben zavarja. A munkavégzés idejét, a területre 
bejutást, a területen való közlekedést, a raktározásra kerülő építőanyagok helyét, 
anyagszállítást a munkaterület átvételekor írásban rögzíteni kell az intézmény vezetőkkel 
közösen! 
 
8.4./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az által kidolgozandó 
ajánlatában meg kell jelölnie a vállalkozói díját (nettó és bruttó összeg). Ajánlattevőnek a 
jótállási időszakra jótállási biztosítékot kell nyújtania, melynek mértéke a nettó ajánlati ár 
legalább 
5 %-a. Vállalkozónak ajánlatában nyilatkoznia kell a vállalt garanciális időről, mely  12 
hónapnál rövidebb nem lehet. 
 
9./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:  
9.1./ Az ajánlattevő ajánlatát zártan, Bartos Sándor polgármesternek címezve, egy példányban  
            - „2151 Fót, Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítása ” - 

tárgyában 
-   Ajánlattevő neve, címe: 
- „Ajánlattételi határidő: 2016.április 25.  10:00 óra”; 
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”; 

 
Az Ajánlattevő képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia kell, az 
utolsó oldalon cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű 
magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító 
erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az 
adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni 
(névaláírással), illetve megküldeni. 
 
9.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást 
az ajánlathoz mellékelni kell.  
9.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlattevő ajánlata az 
Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő 
ajánlatát érvénytelennek tekinti. 
 
10./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje:2016. április 25.napja (hétfő) 10:00 óra. 
 
10.1./ 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 határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az 
Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő 
benyújtás). 
 
11./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki. 
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12./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 
helyisége (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). 
12.1./ A beérkezett ajánlatok felbontásának ideje: 2016. április 25.. napja 10:15 óra 
13./ Az ajánlatok értékelésének módja:  
13.1./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 3 munkanapon belül értékeli és 
bírálja el. 
13.2/Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal 
kapcsolatban 1 nap hiánypótlást. 
13.3./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatokat első (I.) körben formai szempontból értékeli. A formai 
szempontból érvényes ajánlatokat beadó ajánlattevők részvételével ajánlatkérő 
2016.05.03.napján 10.00-tól tárgyalást tart.  
13.4./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatok értékelésére a tárgyalás lezárását követő 3 munkanapon 
belül kerül sor, melyről ajánlatkérő az ajánlattévőket írásban 3 napon belül értesíti. 
13.5./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatok közül a tárgyalás eredményeként legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást kérő ajánlattévő lesz a nyertes. 
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattévővel a döntésről való értesítést követő 5 munkanapon belül 
köti meg a kivitelezési szerződést. 
14./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési osztályán, Zachar Ildikó 
beruházási ügyintézőnél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy 
telefonon a 06-70 33 70 039 mellék telefonszámon hivatali félfogadási időben. 
15./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra: az ajánlatkérő fenntartja magának 
a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást eredménytelennek minősítse. 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen ajánlattételi felhívás részéről 
szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.  
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy 
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.” 

16./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal 13/2014 (VIII.28.) számú Jegyzői utasítás értelmében ajánlattevő köteles benyújtani 
nyilatkozatát, az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 3. 
sz. melléklete szerinti tartalommal. 
17./ Szerződéses feltételek: Kivitelezési idő: szerződés aláírását követő 40munkanap. Fizetési 
határidő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. Előleget nem biztosítunk. Kötbér a 
nettó összeg 1 %-a/nap, max.20%. Nyertes ajánlattevő kettő rész számla és egy végszámla 
benyújtására jogosult. Az első részszámla a teljesítés 30%-nál, a második a teljesítés 60%-nál, 
míg a végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárást követően 100%-os teljesítésnél adható be. 
 
Záradék: A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
Képviselő-testület 2016.03.30. ülésén meghozott …./2016(III.30.) KT. Határozatával fogadta 
el, és hagyta jóvá. 
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1. sz. melléklet: Költségvetés kiírás 
2. sz. melléklet: Nyilatkozat 
 
Fót, 2016. április…. 

…………………………… 
 Bartos Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 

     1.sz. melléklet az Ajánlattételi felhíváshoz 

 
 

K Ö L T S É G V E T É S 
 

A fóti Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai tagóvodája 

T E T Ő F E L Ú J Í T Á S Á N A K  

kivitelezési munkáihoz 
 

FŐÖSSZESÍTŐ 
 

 Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege 

Ácsmunka 0 Ft 0 Ft 

Tetőfedés 0 Ft 0 Ft 

Bádogozás, Lakatos  0 Ft 0 Ft 

Nyílászáró szerkezetek 0 Ft 0 Ft 

Festés 0 Ft 0 Ft 

Villámvédelem 0 Ft 0 Ft 

Összesen: 0 Ft 0 Ft 

NETTÓ ÖSSZESEN: 0 Ft 

ÁFA 27%: 0 Ft 

BRUTTÓ ÖSSZESEN: 0 Ft 
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Fóti Apponyi Franciska óvoda Ibolyás utcai tagóvoda 

2151 Fót, Ibolyás u. 4. hrsz.:983/2 

         Ácsmunkák 
Ssz
. 

Tételszá
m 

Tétel szövege Menny
. 

Egysé
g 

Anyag 
egységá

r 

Díj 
egységr

e 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1. k Lécezés bontása 
palafedés alatt /RÉGI 
ÉPÜLET/ 

843 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

2. 35-02-
013 

Fólia terítés: 1 rtg. 
légzáró páraáteresztő 
fóliaterítés /RÉGI 
ÉPÜLET/ 

843 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

3. 35-04-
001 

Aljzat készítése korcolt 
bádoglemez fedés alá: 20 
mm vtg. OSB építőlemez 
alátét, lejtésben kialakítva 

147 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

4. 35-04-
001 

Aljzat készítése 
vápafedések alá: 16 mm 
vtg. OSB építőlemez 
alátét, lejtésben kialakítva 

72 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

5. 35-03-
006 

Tetőlécezés és 
ellenlécezés készítése 
palafedés alá vegyszeres 
kezeléssel ellátva /RÉGI 
ÉPÜLET/ 

843 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

6. k Modifikált bitumenes 
lemez másodlagos 
szigetelés elhelyezése 
fémlemezfedés alatt, 
OSB építőlemezre 

219 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

7. k Bontási törmelék 
konténerbe rakása és 
elszállítása  

12 m3 0 0 0 Ft 0 Ft 

Ácsmunka összesen:         0 Ft 0 Ft 

Tetőfedés 
Ssz
. 

Tételszá
m 

Tétel szövege Menny
. 

Egysé
g 

Anyag 
egységá

r 

Díj 
egységr

e 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1. 41-00-
001 

Síkpala fedés 
bontása;/RÉGI ÉPÜLET/ 

843 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

2. 41-00-
001M 

Síkpalafedésnél kúpozás 
bontása;/RÉGI ÉPÜLET/ 

310 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

3. 41-02-
101 

Síkpalafedés készítése: 
barna műpala fedés, a 
már felújított résszel 
azonos kivitelben /RÉGI 
ÉPÜLET/ 

843 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

4. 41-02-
101-
0000001 

Síkpala fedésnél 
bevágások készítése 
éleknél-vápáknál;  
TÖBBLET 

612 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 
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5. 41-02-
101-
0000001 

Síkpalafedés kúpozás 
készítése: barna műpala 
fedéshez 

310 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

6. 41-02-
101-
0000001 

Síkpala fedésnél 
szellőzők beépítése-
kialakítása a szükséges 
mennyiségben 

1 klt 0 0 0 Ft 0 Ft 

7. 41-02-
101-
0000001 

Síkpala fedésnél hóvágók 
elhelyezése a szükséges 
mennyiségben 

1 klt 0 0 0 Ft 0 Ft 

8 41-00-
001 

Bontási törmelék 
gépkocsira rakása és 
elszállítása, lerakása egy 
fóti telephelyre  

30 m3 0 0 0 Ft 0 Ft 

Tetőfedés összesen:         0 Ft 0 Ft 

Bádogozás 
Ssz
. 

Tételszá
m 

Tétel szövege Menny
. 

Egysé
g 

Anyag 
egységá

r 

Díj 
egységr

e 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1. 43-01-
003 

Bádogos szerkezetek 
bontása; csatornák 

139 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

2. 43-01-
003 

Bádogos szerkezetek 
bontása; szegélyek 

76 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

3. 43-01-
001 

Szigetelés, bádogfedés 
bontása 

94 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

4. 43-01-
003 

Alacsony hajlásszögű 
horganylemez fedés 

94 m2 0 0 0 Ft 0 Ft 

5. k Kapcsolódó víznyelő 
kialakítása, peremezése, 
gallérozása 

4 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

6. 43-02-
002 

Ereszcsatorna szerelése, 
horganylemezből 33 cm 
kit szélességgel, 
hattyúnyakkal 

135 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

7. 43-02-
031 

Lefolyócső szerelése 
felső tetőnél 
horganylemezből, 33 kit 
szél. 

4 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

8 43-03-
046 

Vápacsatorna szerelése 
kb. 60 cm kiterített 
szélességgel  
horganylemezből 

77 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

9. K Szegélyek szerelése 
horgany lemezből 50 cm 
kiterített szélességig; 
orom-, előrész-, 
falszegély 

76 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

10. K Meglevőkkel azonos 
bádog csúcsdísz 
legyártása és 
elhelyezése 

2 db 0 0 0 Ft 0 Ft 
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11. K Tetőjárda készítése 
horganyzott acélváz 
lábakkal és tartókkal, 
perforált-csúszásmentes 
horganyzott acél 
pallóterítéssel 50 cm 
szélességben 

6 fm 0 0 0 Ft 0 Ft 

Bádogozás összesen:         0 Ft 0 Ft 

Nyílászáró szerkezetek 

Ssz
. 

Tételszá
m 

Tétel szövege Menny
. 

Egysé
g 

Anyag 
egységá

r 

Díj 
egységr

e 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1. 44-00-
002 

Nyílászáró szerkezetek 
bontása /RÉGI ÉPÜLET/ 
tetőkijárat; 85/200cm 

2 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

2. k Padka megemelése 
hóhatár fölé (min. 30cm) 
új tetőkijárat részére 
/RÉGI ÉPÜLET/ 
tetőkijárat (fém profilváz 
+OSB +szigetelés 
+gipszkarton); 85/200cm  

2 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

3. 44-90-
101-
0000010 

Nyílászáró szerkezet 
elhelyezése; új tetőkijárati 
ajtó, polikarbonát 
bevilágítóval, lejtéssel 
kialakítva, beázás elleni 
védelemmel, 
szegélyezéssel: 85/200 
cm 

2 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

4. 44-90-
101-
0000005 

Nyílászáró szerkezeti 
keret kiegészítése új 
palafedési szinthez: 
VELUX 78/118 cm 
ablakokhoz 

10 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

5. 44-90-
101-
0000005 

Nyílászáró szerkezeti 
keret kiegészítése új 
palafedési szinthez: 
VELUX 70/90 cm 
kibúvóhoz 

1 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

6. K Homlokzati nyílászáróhoz 
távnyitó rudazat 
szerkezet felszerelése; 
300+90cm magas 

3 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

7. K Bejárati ajtókra 
(foglalkoztatók) fém 
vízvető elhelyezése 
csapóeső elleni 
védelemhez, beázás 
megakadályozására 

6 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

Nyílászáró szerkezetek összesen:         0 Ft 0 Ft 
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Festés, mázolás 
Ssz
. 

Tételszá
m 

Tétel szövege Menny
. 

Egysé
g 

Anyag 
egységá

r 

Díj 
egységr

e 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1. 47-01-
037-
0151172 

Műanyag-diszperziós 
festés gipszkarton 
felületén két  rétegben, 
fehér festékkel, sima 
felületen /MEGEMELT, 
ÚJ TETŐKIJÁRÓ 
AJTÓKNÁL/ belső térben 

2 db 0 0 0 Ft 0 Ft 

3. 

"k" 

Vegyes acél szerkezetek, 
tartók, konzolok, lábak 
stb. előkészítése-
mázolása; 10m2 
össz.felületig 

1 klt 0 0 0 Ft 0 Ft 

Festés, mázolás összesen:         0 Ft 0 Ft 

Villámvédelem 
Ssz
. 

Tételszá
m 

Tétel szövege Menny
. 

Egysé
g 

Anyag 
egységá

r 

Díj 
egységr

e 

Anyag 
összesen 

Díj 
összesen 

1. "k" 

Meglévő villámvédelmi 
rend-szer bontása-
építése a felújítás 
ütemében a szükséges 
anyagpótlással, 
kiegészítésekkel, felfogó 
vezeték tartókkal, 
rögzítőkkel, bilincsekkel, 
stb 

1 klt. 0 0 0 Ft 0 Ft 

         

2. "k" 

Ereszcsatornák, 
bádoglemezek, bádogos 
szerkezetek 
villámvédelembe való 
bekötése előírás szerint 

1 klt 0 0 0 Ft 0 Ft 

         
3. "k" Villámvédelmi mérési 

jegyzőkönyv készítése 1 klt 0 0 0 Ft 0 Ft 

                  
Villámvédelem:         0 Ft 0 Ft 
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     2.sz. melléklet az Ajánlattételi felhíváshoz 

 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott:…………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
(Aláírásra jogosult személy neve) 
 
……………………………………………………………………………………. ( Aláírásra jogosult 
születési időpontja) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
(pályázó fél megnevezése) 
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................... 
(székhelyének címe) 
mint a pályázó fél képviseletére jogosult, a pályázó fél nevében nyilatkozom, hogy 
szervezetünknek Fót Város Önkormányzatával szemben lejárt esedékességű köztartozása, 
tartozása 
 

van  nincs 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 
Amennyiben szervezetünknek tartozása van, az az alábbi tétel/ tételekből áll:  

Tartozás megnevezése  Összeg  (Ft) 
  

  

  

Összesen:  

 
Nyilatkozom annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben a szerződéskötésig a pályázó fél a 
tartozását nem rendezi és igazolja, az Önkormányzat a szerződéskötéstől eláll. 
Felhatalmazom a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt arra, hogy a jelen nyilatkozatom 
valóságtartalmát megvizsgálja és a vizsgálat eredményét felhasználja. 
 
 
Dátum: 20.……………………………… 
 
 
 

      Aláírás/Cégszerű aláírás 
      P.H. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 112/2016. 

Tárgy: Döntés a 2016/17-es nevelési 
évben indítható óvodai csoportszámokról 
és a beiratkozás időpontjáról 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

112/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 2016/17-es nevelési évben indítható óvodai csoportszámokról és a beiratkozás időpontjáról 

(67. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 
valamint az Apponyi Franciska Óvoda óvodai beíratási időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:  

Óvodai beíratás időpontja: 2016. május 9-10-11. 
 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 
Határidő: hirdetmény honlapon való közzétételre: 2016. április 8.; az intézményvezetők értesítése a 
határozat meghozatalától számított: 8 nap  
 
2. / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
engedélyezett csoportszámának, valamint létszámának csökkentéséhez szükséges fenntartói döntés 
meghozatala érdekében felkéri a polgármestert, gondoskodjon a nemzeti köznevelésről szóló 
törvényben előírt, átszervezéshez szükséges vélemények beszerzéséről és az átszervezésre vonatkozó 
előterjesztést nyújtsa be a Képviselő-testület áprilisi ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. április 5.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodai csoportok létszámának 20 
%-kal történő emeléséhez – 2011. évi CXC. tv. 25§.(7) bekezdése alapján – hozzájárul a 2016/2017. 
nevelési évre vonatkozóan. 
Felelős: polgármester   
Határidő: 2016. szeptember 1.  
 
4./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodai körzethatárok módosítását 
a 67/2016. számú előterjesztéshez (2. számú mellékletként) csatolt Kiegészítés szerint elfogadja. A 
Testület felkéri Polgármester, hogy az óvodai körzeteket a Fóti Hírnök áprilisi számában jelentesse 
meg a lakosság tájékoztatása érdekében.   
Felelős: polgármester   
Határidő: 2016. április 5.  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 113/2016. 

Tárgy: Beszámoló a szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2015. évi szakmai munkájáról, döntés 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati 
feladatok 2015. évi ellátásáról készült átfogó 
értékelés jóváhagyásáról, valamint döntés a 
Területi Gondozási Központ szakmai 
programjának elfogadásáról 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

113/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2015. évi szakmai munkájáról, döntés a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2015. évi ellátásáról készült 
átfogó értékelés jóváhagyásáról, valamint döntés a Területi Gondozási Központ szakmai 

programjának elfogadásáról 
(98. 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 2015. évi munkájáról szóló, - a 98/2016. számú előterjesztés 1-3. 
sz. mellékletei szerinti - szakmai beszámolókat elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Károlyi Clarisse 
Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló, - a 98/2016. számú előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerinti - beszámolót elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és 
Rehabilitációs Alapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló, - a 98/2016. számú előterjesztés 5. 
sz. melléklete szerinti - beszámolót elfogadja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt 
Utcai Gondozó Szolgálat 2015. évi működéséről szóló - a 98/2016. számú előterjesztés 6. sz. 
melléklete szerinti - beszámolót elfogadja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2015. évi ellátásáról készült átfogó értékelést 
jóváhagyja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény Területi Gondozási Központ szakmai programját- a 
98/2016. számú előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 6. 
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 
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értesítse Gerzsenyi Istvánt a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének igazgatóját, az 
5. pontban foglalt döntésről értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalát – megköszönve egyúttal e szervezetek értékes munkáját. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1-6./ pontok: azonnal, 7./ pont: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 114/2016. 

Tárgy: A Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár 
részére helyiség használatba adásáról 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

114/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár részére helyiség 

használatba adásáról 
(124. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót 1892 hrsz. alatt 

nyilvántartott, természetben a 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám alatti Ifjúsági Ház nevű 
önkormányzati ingatlanban lévő fsz. 4. szám alatti – jelenleg üresen álló – 28 m2 

alapterületű helyiségét térítésmentesen a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
Városi Könyvtára részére határozatlan időre raktározási célra használatába adja. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 

nevében a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár vezetőjével a 
használati szerződést az 1. pontban megjelölt helyiség vonatkozásában kösse meg és írja 
alá, az előterjesztés melléklete szerint tartalommal. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 

írásban értesítse a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár 
igazgatóját. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont a döntést követő 10. nap, 3./ pont: döntést követő 3 
munkanap 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 115/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének 
módosításáról 
 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

115/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének módosításáról 

(107. sz. anyag) 
 
1./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft 
2016. évi módosított Üzleti Tervét a 107/2016. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja azzal, hogy kerüljön beépítésre 30 db tájékoztató tábla kihelyezése a módosított 
feladatok közé. A módosított Üzleti Tervbe beépítésre kerültek a Környezetvédelmi Program 
Intézkedési Tervének elemei, a Református- Evangélikus Temető ideiglenes ravatalozójának 
kialakítása, az egészséges étkeztetést javító intézkedések, továbbá Kft által kért összegek az 
Önkormányzati rendezvények helyszínének területrendezési feladataira, és az eszközfejlesztésre. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1./ pontban 
meghatározott feladatokra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg, és ennek részeként a 
Önkormányzati rendezvények helyszínei területrendezési feladatainak költségét az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésbe, annak I. módosításakor építse be. 
 
3./ A költségvetési rendelet I. számú módosításának előterjesztésével egyidejűleg a Kft terjessze elő a 
Önkormányzati rendezvények helyszínei  területrendezési feladatainak részletes feladat- és 
költségtervezetét. 
 
4./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésben Céltartalék között, Fóti Kft. közétkeztetés javítása soron szereplő 7 620 eFt 
összeget csoportosítsa át a Dologi kiadások, Közétkeztetés sorra a költségvetés I. módosításakor. 
 
Felelős: 1-2./ és 4./ pont polgármester, 3. pont Kft ügyvezetője 
Határidő:1./ pont: azonnal 
        2./ pont 2016. IV.05 a költségvetés I. sz. módosításkor 
          3./ pont 2016. IV.05 
          4./ pont 2016. IV.05   
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 116/2016. 

Tárgy: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
részére helyiség használatba adásáról  
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

116/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére helyiség használatba adásáról  

(136. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 1513/3 hrsz-on 

nyilvántartott, természetben a 2151 Fót, Dózsa György utca 11. szám alatti – jelenleg 
üresen álló – 86 m2 alapterületű helyiségét térítésmentesen a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. részére 2016. április 1-től 2016. december 15. napjáig tartó határozott időre 
raktározási célra használatába adja. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 

nevében a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával a használati 
szerződést az 1. pontban megjelölt helyiség vonatkozásában kösse meg és írja alá. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 

írásban értesítse a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./ azonnal, 2/ pont: a döntést követő 10. nap, 3./ pont: döntést követő 3 munkanap 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 

 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 117/2016. 

Tárgy: Döntés a „Suli-olimpia” kiemelt 
városi  rendezvénnyé nyilvánításáról 
 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

117/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a „Fóti Suli-olimpia” kiemelt városi rendezvénnyé nyilvánításáról 

(78. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Suli-olimpia” 
rendezvénysorozatot 2016. évben kiemelt városi rendezvénnyé nyilvánítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. május 1. napjától 2017. 
június 30. napjáig terjedő időszakra 900.000 Ft támogatást nyújt Lendvai Balázs részére a 
„Fóti Suli-olimpia” rendezvénysorozat 2016/2017. tanévben történő megrendezéséhez. A 
támogatással történő elszámolási határidő: 2017. július 31. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban 
meghatározott támogatási összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe építtesse be, 
annak I. számú módosítása alkalmával. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ 
pontban meghatározott támogatás biztosítása érdekében kössön támogatási szerződést 
Lendvai Balázzsal az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 
átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak 
szerint, Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete I. számú módosításának 
hatályba lépését követő 8 napon belül. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évben kiemelt városi 
rendezvénnyé nyilvánítja a Fóti Futi rendezvényt. Felkéri a polgármestert, hogy Fót város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. számú módosítását úgy terjessze elő, hogy a Fóti Futi 
rendezvényre 400.000 Ft összeget szerepeltessen.  
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fóti 
Futi rendezvény támogatás biztosítása érdekében kössön támogatási szerződést Impulzus 
Szabadidősport és Kulturális Egyesülettel (elnök: Károlyi Lajos) az Önkormányzat által 
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2016. évi költségvetési rendelet I. számú 
módosításakor, 4.-6/ pont: rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

176 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 118/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti SE és Kisalag SC 
TAO támogatásához kapcsolódó önrész 
biztosításáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
118/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti SE és Kisalag SC TAO támogatásához kapcsolódó önrész biztosításáról 
(122. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Sport Egyesület részére, a 
2015/2016-os szezonra vonatkozó támogatás felhasználásához 1.617.977,- Ft önrészt biztosít, és 
felkéri a polgármestert az összeg beépítésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe, annak I. sz. 
módosítása alkalmával, „egyéb felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre” sor terhére. 
  
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által 
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati 
rendeletének 2. sz. függelékének értelmében, Támogatási Szerződést köt a Fóti Sport Egyesülettel, és 
egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 2.sz. melléklet szerinti tartalommal írja azt alá.   
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisalag Sport Club részére 
1.614.913,- Ft önrészt biztosít, amennyiben a szükséges 70%-os támogatást (TAO forrást) össze tudja 
gyűjteni nem önkormányzati forrásból, 2016. április 4-ig, és felkéri a polgármestert az összeg 
beépítésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe, annak I. sz. módosítása alkalmával, „egyéb 
felhalmozási célú támogatások, államháztartáson kívülre” sor terhére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által 
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati 
rendeletének 2. sz. függelékének értelmében, Támogatási Szerződést köt a Kisalagi Sport Clubbal, és 
egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 3.sz. melléklet szerinti tartalommal írja azt alá, amennyiben a 
szükséges 70%-os támogatást (TAO forrást) össze tudja gyűjteni, igazolható módon, nem 
önkormányzati forrásból, 2016. április 4-ig. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ -2./: azonnal, 3./-4./: 2016.04.15.   
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 119/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a 2593 hrsz., 2595/1 
hrsz. valamint a 2597 hrsz.-ú belterületi 
ingatlanok (továbbiakban együttesen: 
Alagi 29 ha) tárgyában 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

119/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a 2593 hrsz., 2595/1 hrsz. valamint a 2597 hrsz.-ú belterületi ingatlanok 

(továbbiakban együttesen: Alagi 29 ha) tárgyában 
(139. sz. anyag) 

 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat, 
valamint tulajdonostársa osztatlan közös tulajdonát képező 2593, 2595/1, valamint a 2597 
hrsz-ú belterületi ingatlanokkal (továbbiakban együttesen: Alagi 29 ha) kapcsolatban a Jogi, 
Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság  által arra vonatkozóan lefolytatott vizsgálat, 
miszerint a „tárgyi ingatlanok hogyan kerültek 5o%-ban magántulajdonba, illetve 5o%-ban  
önkormányzati tulajdonba” megállapításairól készült tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Felelős: Madaras Ádám JEB elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 120/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat, 
valamint Antal Ernő tulajdonostárs 
osztatlan közös tulajdonát képező 2593, 
2595/1, valamint 2597 hrsz.-ú belterületi 
ingatlanok használati megosztásról szóló 
megállapodás aláírása tárgyában 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

120/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat, valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan közös 

tulajdonát képező 2593, 2595/1, valamint 2597 hrsz.-ú belterületi ingatlanok használati 
megosztásról szóló megállapodás aláírása tárgyában 

(133. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat, 
valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonát képező 2593,2595/1, 2597 
hrsz.-ú belterületi ingatlanok (továbbiakban együttesen: Alagi 29 ha) vonatkozásában 
használati megosztásról megállapodást köt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
133/2016.sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő használati megosztásról szóló 
megállapodást írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 15 munkanapon belül,  
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 121/2016. 

Tárgy: A Viva Natura World Kft. 
médiaajánlata a „Fót közszolgálati 
televíziós műsorainak gyártásáról és 
sugárzásáról” 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

121/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
A Viva Natura World Kft. médiaajánlata a „Fót közszolgálati televíziós műsorainak 

gyártásáról és sugárzásáról” 
(114. 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 a Viva Natura World 
Kft. által a 114/2016. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlatát elutasítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlatban felvázolt szolgáltatás igénybevétele érdekében Fót Város 
Önkormányzata Közbeszerzési és Verseny szabályzata alapján versenyeztetés lefolytatása 
szükséges. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a Viva Natura World Kft. képviselőjét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 15 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 122/2016. 

Tárgy: Döntés a Helyi Értéktár Bizottság  
tárgyi gyűjtemények átmeneti elhelyezésé- 
ről 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

122/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Helyi Értéktár Bizottság tárgyi gyűjtemények átmeneti elhelyezéséről 

(80. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi Értéktár Bizottság tárgyi 
gyűjteménye a Fót, Kossuth L.u.16./1. sz. alatti ingatlanból áthelyezésre kerül a Fót, Március 15. 
u.41.sz. alatti  I. emelet 45m2 nagyságú üres helyiségbe. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban rögzített Helyi Értéktár 
Bizottság tárgyi gyűjteménye elhelyezése előtt elvégezteti az alábbi munkálatokat: oldalfalak és 
mennyezet festését, elektromos betáp és mérőóra kiépítését világítással, oldalfalakon függesztő sín 
elhelyezését. 
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott feladat 
teljesítése érdekében 3 db ajánlatot kér be a 2. pontban meghatározott munkák kivitelezésére a 
80/2016.sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező műszaki tartalommal, amely műszaki tartalom 
egészüljön ki a pormentesítés feladatával. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívás a 80./2016. sz. 
előterjesztés 4. sz. mellékletét képező gazdasági szereplők részére kerüljön kiküldésre. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatokat a 
Polgármester bírálja el, értékelési szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A Testület 
felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést kösse meg. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott 
feladat költségeinek fedezetére bruttó 500.000,-Ft forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetése 7. sz. mellékletének „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” sora terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a Kt-döntést követően 6 munkanapon belül, 
4./pont: azonnal, 5./pont: az ajánlatok értékelését követő döntés meghozatalától számított 15 napon 
belül, 6./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 123/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatói 
(magasabb vezető) pályázatának kiírásáról 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

123/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezető) 

pályázatának kiírásáról 
(75/A. 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 75/A/2016. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalom 
azon kiegészítésével, mely szerint a pályázati kiírásba kerüljön beépítésre, hogy a pályázók 
maximum 20 oldal+mellékletek terjedelmű pályázatot nyújthatnak be. 
 
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 

A pályázat bontásra a szakmai bizottság tagjait meg kell hívni.  
 
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: 
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Feladat megnevezése Határidő 
Pályázat megjelenése a 
www.kozigallas.gov.hu oldalon 

2016. április 6-ig (szerda)  
 

Pályázat benyújtásának határideje 2016. május 6. (péntek) 
Értékelő Bizottság meghallgatása 2016. május 18-ig (szerda) 
KT döntés 2016. május 25. (szerda) 
Munkakör betöltése 2016. június 1. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  
1./, 3./, 5./ pont: azonnal 
2./ pont: az NKI, valamint Fót Város honlapján történő megjelentetésre: 2016. április 6-ig,  
4./ pont: döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 124/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Város közigazgatási 
területén lakossági veszélyes hulladékok 
gyűjtése a 2016. évben ajánlattételi eljárás 
eredményéről 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

124/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót Város közigazgatási területén lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. 

évben ajánlattételi eljárás eredményéről 
(42/A. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 

közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. évben” 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes 
ajánlatot: 
- DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 
6.) 
- Terra-Városkút Kft. (székhely: 1211 Budapest, Központi út 67.) 
- Trans-Global Környezetvédelmi Kft Kft. (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 

 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 

közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. évben” 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás során a Faragó Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1085 
Budapest, Baross u. 36.) által benyújtott ajánlat Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzatának 43. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a Faragó Környezetvédelmi Kft. az ajánlat részeként 
benyújtott árajánlatában az Ajánlattételi dokumentáció 5. pontjában megadott 
„Gyógyszer” sorára nem tett ajánlatot. 
 

3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. évben” 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás eredményes volt. 

 
4. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 

közül az összességében legalacsonyabb érvényes ajánlatot a Trans-Global 
Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.), míg az 
összességében második legalacsonyabb érvényes ajánlatot DESIGN Termelő, Szolgáltató, 
Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) tette. 

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

közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. évben” tárgyú 
pályázat nyertesének 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, 
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Ipar u. 6.; cégjegyzékszám: 03 09 000194, adószám: 10304752-2-03) nevű céget jelöli 
meg. 

 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-5. pontban foglalt döntésről 

írásban értesítse a nyertes ajánlattevő Trans-Global Környezetvédelmi Kft., valamint a 
további ajánlattevő képviselőjét. 

 
7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Fót Város közigazgatási 

területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2016. évben” tárgyú Vállalkozási 
szerződést a 42/A/2016. sz. előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal a Trans-
Global Környezetvédelmi Kft-vel aláírja. 

 
8. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7. pontban megjelölt 

kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
„Környezetvédelmi Alap” sora terhére biztosítja. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: az 1-5. és a 8. tekintetében azonnal; a 6. pont tekintetében a döntést követő 5 
napon belül; a 7. pont tekintetében a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 125/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzata 
és Gödöllő-Vác Térségi 
Környezetvédelmi, Beruházó és 
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal, 
mint Közfoglalkoztatóval kötött 
megállapodás módosítása tárgyában 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

125/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzata és Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 

Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal, mint Közfoglalkoztatóval kötött megállapodás 
módosítása tárgyában 

(121. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzata és Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat2015. január 05. napján létrejött megállapodás 6. pontját a 121/2016. 
sz. előterjesztés 5. mellékletében szereplő módosítással elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert a 
Fót Város Önkormányzata és Gödöllő–Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal az – e határozat 1./ pontja alapján elfogadott -
módosított megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 126/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Honfoglalás sétány 
hrsz.:4020/77 ingatlanon új játszótér 
építése, illetve a Somlyó tó melletti, volt 
Vásártér területén levő, a Sipos Pál 
játszótér, a Shell kút mögötti (lekerítése) 
játszótér bővítése új játszótéri eszközökkel 
– tárgyában 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

126/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót, Honfoglalás sétány hrsz.:4020/77 ingatlanon új játszótér építése, illetve a Somlyó 
tó melletti, volt Vásártér területén levő, a Sipos Pál játszótér, a Shell kút mögötti (lekerítése) 

játszótér bővítése új játszótéri eszközökkel – tárgyában 
(96. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Honfoglalás sétányon 
lévő - (Hétvezér és Könyves Kálmán utca sarkán, hrsz: 4020/77) üres telekre új játszóteret 
épít a 96/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti műszaki tartalom szerint. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Somlyó tó melletti 
játszóteret, a volt Vásártér területén levő játszóteret, a Sipos Pál játszóteret, a Shell kút 
mögötti játszóteret bővíti új eszközökkel, a 96/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
műszaki tartalom szerint. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ és 2./ pontban 
meghatározott feladatokra vonatkozó ajánlattételi felhívást és annak műszaki tartalmát 
elfogadja a 96/2016. sz. előterjesztés 1. sz. és 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és azzal, 
hogy az ajánlattételi eljárás tárgyalás lefolytatása mellett történjen. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 1. és 2./ pont szerinti. 
ajánlattételi felhívást a 96./2016. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti gazdasági 
társaságoknak megküldi. 
  
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Honfoglalás sétányon 
(4020/77 hrsz-ú) üres telekre telepítendő új játszótér, illetve a Somlyó tó melletti és a volt 
Vásártér területén levő, a Sipos Pál játszótér, a Shell kút mögötti játszóterek bővítése 
tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő- testület 
hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az értékelést követően terjessze azt a Képviselő-testület elé a soron 
következő rendes ülésre. 
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7./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert: a 
az Önkormányzat 2016.évi költségvetésének 1. sz. módosítása alkalmával intézkedjen, hogy a 
7.300.000,-Ft összeg legyen átcsoportosítva a céltartalék keretből az Önkormányzat  2016.évi 
költségvetése  6. sz. mellékletének „Beruházások (felhalmozási) kiadások” Játszótérépítés 
sorára. 
 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban 
meghatározott feladat költségeinek fedezetére bruttó 7.300.000,-Ft keretösszeget biztosít az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 6. sz. melléklete „Játszótérépítés” soráról.  
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-3./ pont: azonnal, 4./ pont: 2016. április 29. (a 2016. évi költségvetés I. sz. 
módosításának elfogadását követően), 5./pont: a pályázatok értékelést követő rendes 
Képviselő-testületi ülés 6./ pont: ajánlatok értékelését követően a soron következő Képviselő 
–testületi ülés, 7./ pont: 2016. április 5. (előterjesztés készítésekor) 8./pont: 2016. április 27. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 127/2016. 

Tárgy: Döntés 243/2013. (V.22.) KT 
határozat módosításáról 
 
 
 

  
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

127/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés 243/2013. (V.22.) KT határozat módosításáról 

(125. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 243/2013. (V.22) KT 
határozatát akként módosítja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-
ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Fót 1135/2 helyrajzi számon felvett, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 314 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14.) pontjában meghatározott „a kistermelők, 
őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek 
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is” feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és termelői piac célra kívánja felhasználni. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ 
pontban leírtaknak megfelelően módosított KT-határozat megküldéséről a  Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.  felé intézkedjen. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 128/2016. 

Tárgy: Döntés Iboly utca és Gyümölcsös 
utca martaszfaltos javításáról 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
128/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Iboly utca és Gyümölcsös utca martaszfaltos javításáról 
(123. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy gondoskodni kíván az 
alábbiakban felsorolt külterületi útszakaszok martaszfaltos burkolattal történő ellátásáról: 

� Sátorfák területén a Gyümölcsös utca 740 m hosszan (Munkácsy Mihály utcától a Bucka 
utcáig), 4 m szélességben + 0,5-0,5 m széles murvás padka, 

� Kurjancs területén az Ibolya utca 896 m hosszan és 3,5 m szélességben + 0,5-0,5 m murvás 
padka 

összesen  6.096 m2 alapterületen + padkákkal. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 235/2015. (V.27.) KT határozat 
9./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„A Gyümölcsös utca végleges helyének és szilárd útburkolatának kiépítéséről a Képviselő-testület az 
SZT jóváhagyása után dönt.” 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladatot Közbeszerzési eljárás keretében valósítja meg.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2016. év 
április 27-én tartandó rendes ülésére a Közbeszerzés megindításáról készítsen a Polgármester 
előterjesztést.  
 

5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kivitelezési díj (vállalkozói díj) 
fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének, Felújítási 
kiadások előirányzata:”Külterületi önkormányzati utak mart aszfalttal való terítése (Ibolya, 
Gyümölcsös)” soráról biztosítja nettó 25,314.960 Ft + ÁFA azaz bruttó 32.150.000.- Ft 
keretösszegben. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-3./ pont: azonnal, 4./ pont: 2016.04.27., 5./pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 129/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi  
önkormányzati támogatások 
elszámolásáról 

 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

129/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a 2015. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról 

(104. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi és 
elfogadja azon támogatott szervezetek 2015. évre vonatkozó elszámolását, akik a 104/2016 
számú előterjesztés 1. számú melléklete alapján hiánytalanul eleget tettek az Önkormányzat 
által nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettségüknek. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót-Kisalag Református Misszió 
Egyházközség támogatásának elszámolásáról tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
3./ A Testület felkéri továbbá a Polgármestert arra, hogy a 2016.évi költségvetés I. 
módosításának alkalmával a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által visszafizetett, 
2015.évben fel nem használt támogatás összegét a költségvetésbe építse be, és ezzel 
párhuzamosan terjesszen elő támogatási szerződést a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel. 
 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: az elszámolási határidőt követő 30 napon belül, 3./ 
pont: 2016. április 5. (a költségvetés I. módosításának tervezésekor) 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 130/2016. 

Tárgy: Döntés helyi természetvédelmi 
területek felmérésével kapcsolatban 
érkezett árajánlatokról 
 
  

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

130/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés helyi természetvédelmi területek felmérésével kapcsolatban érkezett árajánlatokról 

(93. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Helyi természetvédelmi 
területek felmérése” tárgyú pályázat eredményes volt, arra három érvényes ajánlat érkezett. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás nyertesének a 2016. január 
14. napján kelt árajánlata alapján a VIS NATURALIS Környezet- és Természetvédelmi Tanácsadó és 
Szolgáltató Bt. (cím: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 35.; cégjegyzékszám: 13 06 062886, 
adószám: 21779934-3-13) nevű, míg második helyezettnek a ZÖLD BEREK Környezetvédelmi 
Tanácsadó Bt.  (cím: 2013 Pomáz, Tas u. 1. B. ép. 2. lház. 1. em. 102.; cégjegyzékszám: 13 06 
066846, adószám: 22155153-1-13) nevű céget jelöli meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban értesítse a 
nyertes ajánlattevő VIS NATURALIS Környezet- és Természetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 
valamint a további ajánlattevő képviselőjét. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Helyi természetvédelmi területek 
felmérése” tárgyú Megbízási szerződést a 93/2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 
tartalommal a VIS NATURALIS Környezet- és Természetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Bt.-vel 
aláírja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4. pontban megjelölt 
kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése „Környezetvédelmi Alap” 
sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2016. április 6. (a döntést követő 8 napon belül), 4./ pont: 
2016. április 13. (a döntést követő 15 napon belül), 5./ pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 131/2016. 

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 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

131/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fóti belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útburkolatának és 

csapadékvíz elvezetésének engedélyezése és tervezése tárgyában 
(109. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Fót város belterületén lévő 
szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítési, csapadékvíz elvezetési és járda építési 
terveztetését 2016-ban az alábbi utak vonatkozásában készítteti el 2.341 fm hosszban:  
1.) Bem József u. - 320m 
2.) Kiss József u. - 180m 
3.) Nagyváradi u. - 121m 
4.) Sipos Pál tér északi oldala - 98m 
5.) Táncsics Mihály köz - 160m 
6.) Vas Gereben u. - 380m 
7.) Batthyány u. - 358m 
8.) Illyés Gyula u. - 260m 
9.) Veres Péter u. - 239m 
10.) Szent István u. - 225m 
 

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési díj 
(vállalkozói díj) fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének, Felújítási kiadások előirányzata:”Szilárd burkolattal nem rendelkező utcák 
út és járdaépítés, valamint csapadékvíz elvezetés” soráról biztosítja nettó 4,724.409 Ft + ÁFA 
azaz bruttó 6.000.000.- Ft keretösszegben. 

 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Fót város belterületén lévő 
szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítési és csapadékvíz elvezetési és járda 
terveztetését 2017-ben az alábbi utcák vonatkozásában készítteti el 3.514 fm hosszban: 
1.) Széchenyi köz - 70 m 
2.) Széchenyi u. – 570 m 
3.) Bajcsy-Zsilinszky u. - 565 m 
4.) Jedlik Á u. – 450 m 
5.) Mindszenty u. – 372 m 
6.) Árpád fejedelem u. – 322 m 
7.) Bethlen G u. – 160 m 
8.) Etelköz u. – 226 m 
9.) Emese köz – 47 m 



   
 

193 
 

10.) Agárdy G. u. – 260 m 
11.) Kazinczy u. - 472 m 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi tervezési 
munkákra 9.000.000 Ft-ot biztosít a 2017. évi költségvetésbe és felkéri a polgármestert, hogy 
a fedezetnek a 2017. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében intézkedjen.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal, 3.-4./ pont: 2016. november 3. (a 2017. évi költségvetés 
tervezésekor) 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 132/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város úthálózatának 
forgalomtechnikai felülvizsgálatáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
132/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 

Döntés Fót Város úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatáról 
(112. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy forgalomtechnikai 
szakértőt bíz meg Fót Város területén lévő szilárd burkolattal rendelkező úthálózat 
forgalomtechnikai felülvizsgálatáról és a bevezetendő forgalmi rend-változtatásokra történő 
javaslattételre.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 112/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint ajánlattételi felhívással pályázatot hirdet az 1./ pontban 
meghatározott feladatra. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást 
a 112/2016 sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében meghatározottak részére küldi meg. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban 
meghatározottak 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 megbízási díj 
fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének a 
Beruházási kiadások előirányzata: ”Forgalomtechnikai felülvizsgálat és annak kivitelezése” 
sorárnak bruttó 4.000.000 Ft-nyi kerete terhére biztosítja. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ és 5./ pontok: azonnal, 3./ pont: 2016. április 13. (a döntést követő tíz 
munkanapon belül), 4./ pont: az ajánlatok beérkezését követő soros rendes Képviselő-testületi 
ülés 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 133/2016. 

Tárgy: Településrendezési eszközök 2016. 
évi módosítása külön eljárásban 
 
 

 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

133/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Településrendezési eszközök 2016. évi módosítása külön eljárásban 

(100. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII: törvény 6.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében 
eljárva, tekintettel a törvény 7.§ (1) bekezdésére is, az alábbi településrendezési döntéseket 
hozza: 
 
1./ Fót Város történelmi központjának területén, a 48-as ifjúság utca, (hrsz.:1318) a 
Szeberényi utca (hrsz.:1317) és a Márton patak (hrsz.: 1021) által határolt, jelenleg Vt-7 jelű 
településközpont vegyes építési övezet területén a hatályos szabályozási elemek módosítását 
rendeli el. A tömbre vonatkozó szabályozási elemeket úgy kell módosítani, hogy a közösségi  
rendeltetéshez jobban illeszkedő módosított helyi építési szabályzat biztosítsa a tömb 
területére tervezendő óvoda  épület elhelyezhetőségét. 
 
2./ Fót Város Baross utca (hrsz:1431 és hrsz:1392) és Bocskai utca  (hrsz:1426) által határolt 
telektömb szabályozását a környező azonos építési övezetre is tekintettel felül kell vizsgálni.A 
felülvizsgálat eredményeként a területen olyan szabályozást kell kialakítani, amely lehetővé 
teszi az átmenő telkek megosztását, illetve lehetővé teszi – ahol ez lehetséges – a telkek mind 
két utca felőli beépítését.. 
 
3./ Fót Város Emese köz környezetében ( különös tekintettel a 4020/44 helyrajzi szám alatt) 
lévő terület szabályozását úgy kell módosítani, hogy a telkeken építésre alkalmas építési hely 
kijelölhető, s ezáltal a telkek beépíthetők legyenek. 
 
4./ A Fót – Budapest közigazgatási határtól Fót – Dunakeszi közigazgatási határig tervezett 
kerékpár úttal érintett közutak (meglévő és tervezett) szabályozási vonalát  településtervező 
vizsgálja meg, és ahol a tervezett kerékpár sáv kialakítása a szabályozási vonal miatt 
ellehetetlenülne, ott a szabályozási vonalakat  szüntesse meg. Egyben felhívja a felülvizsgálat 
készítőinek figyelmét arra, hogy a felülvizsgálat eredményeként megszületendő új település- 
rendezési tervnek tartalmaznia kell a szabályozási vonalak végleges kialakítását. 
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Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a település-
rendezési döntéseknek megfelelően a településrendezési eszközök módosítását a 314/2012. 
(XI.8.) kormányrendelet szerint kezdje meg, és az eljárási szabályok figyelembe vételével 
folytassa le, megállapítva, hogy az 1./, 2./, 3./, 5./ pontok szerinti településrendezési 
döntéseken túl a 300/ 2015.(VII.15.) KT-határozat szerinti településfejlesztési döntés is része 
a településrendezési eszközök módosításának. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: kezdés 2016. április 29. (30 napon belül), módosítás értelemszerűen 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 134/2016. 

Tárgy: Településrendezési eszközök 2016. 
évi módosítása külön eljárásban 
 
 

 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

134/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Településrendezési eszközök 2016. évi módosítása külön eljárásban 

(100. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete (2,2 millió forint + ÁFA összegű háromoldalú 
megállapodásban foglalva) és a Fóti Római Katolikus Egyházközség (0,4 millió+ÁFA 
összegű háromoldalú megállapodásba foglalva) fejlesztők által megvalósítandó fejlesztésről 
szóló településrendezési döntés felvételét a településrendezési eszközöknek külön eljárásban 
történő módosítása közé csak akkor támogatja, ha az előterjesztés szerinti fejlesztők, a saját 
fejlesztése megvalósítását lehetővé tévő településrendezési eszköz módosításának tervezését a 
tervező árajánlata alapján ráeső díj mértékéig finanszírozza, és a finanszírozásról szóló 
egyoldalú kötelezettségvállalást, valamint a településrendezési eszköz kidolgozására irányuló 
és vele külön kötött tervezési szerződést 2016 április 29.- ig a fejlesztők (mint költségviselők)  
aláírják.  
 
 
2./ A tervezés fejlesztők általi finanszírozása esetén az önkormányzat felhatalmazza a 
polgármestert a településrendezési szerződések aláírására, valamint mint megrendelő 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mű-Hely Zrt ajánlata alapján benyújtott tervezési 
szerződéseket – melyben a tervezés megrendelője az önkormányzat, a tervek készítésének 
költségviselője, az árajánlat ráeső mértékéig pedig a fejlesztő – aláírja. Egyben felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a fejlesztőkkel külön kötendő szerződésen túl, a szóban forgó fejlesztés 
településrendezési döntését nem érintő településrendezési döntések szerinti tervezési 
tartalommal készítendő kétoldalú szerződést megrendelőként ((kerékpárút, Emese köz, 1402 
hrsz 0,3 millió Ft+ÁFA) a Mű-Hely Zrt.-vel, mint tervezővel írja alá. 
 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy amennyiben a fejlesztők nem hajlandó saját fejlesztéseik megvalósítását lehetővé tévő 
településrendezési eszköz módosításának tervezését finanszírozni, tájékoztassa arról a 
fejlesztőket, hogy az önkormányzat nem indít külön eljárást a szóban forgó településrendezési 
eszköz módosítására, hanem annak módosítását a településrendezési eszközök folyamatban 
lévő felülvizsgálatán belül oldja meg. 
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4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
mindösszesen 2.900.000 Ft + ÁFA összeget Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés 
I. számú módosításába építse be.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-3./ pont 2016. április 29., 4./ pont: 2016. április 5. (költségvetés I. módosításának 
tervezésekor) 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 135/2016. 

Tárgy: 2015. év belső ellenőrzések 
összefoglaló jelentése 
 
 

 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 

135/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat és a Fóti KÖH 2015. évi belső ellenőrzéseiről 

(99. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Fóti 
KÖH 2015. évi belső ellenőrzéseiről szóló összefoglaló jelentést a 99/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak alapján tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 136/2016. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
136/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(97. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 97/2016.számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/273/2015. (VI.24.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2016. áprilisi testületi ülésre módosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) 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. szeptemberi ülésére.” 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) KT 
határozat 7./ pontjának végrehajtási határidejét a 2016. szeptemberi testületi ülésre 
módosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) 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. szeptemberi ülésére.” 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) 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. áprilisi ülésére – és addig ne kössön megállapodást a 
278/2014.(V.21.) KT-határozat 4./ pontja szerinti ingatlantulajdonosokkal.” 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII.15.) KT 
határozat 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 
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2016. szeptemberi 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. 
szeptemberi ülésére.” 
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 305/2015. (VII.15.) KT 
határozat 4./ pontjának végrehajtási határidejét a 2016. áprilisi testületi ülésre módosítja. 
 
9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 372/2015. (IX.23.) KT 
határozat 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„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 2016. május havi rendes ülésére terjessze 
elő.” 
 
10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 414/2015. (X.21.) KT 
határozatot 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. áprilisi rendes ülésére.” 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 480/2015. (XI.18.) KT 
határozat 4./ pontjának végrehajtási határidejét a 2016. júniusi testületi ülésre módosítja. 
 
12./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 41/2016. (I.27.) KT 
határozat 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a számára átadott anyag alapján a 2016. áprilisi 
Képviselő-testületi ülésre előterjesztést készítsen.” 
 
13./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-13./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 137/2016. 

Tárgy: Döntés Fót város történelmi 
városközpontban nyilvános, díjmentesen 
használható wifi internet hálózatának 
létesítéséről 
 
 

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

137/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót város történelmi városközpontban nyilvános, díjmentesen használható wifi 

internet hálózatának létesítéséről 
(92. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a ,,Fót város történelmi 
városközpontban nyilvános, díjmentesen használható wifi internet hálózatának létesítése” 
című előterjesztésben foglaltakkal és az ott körülhatárolt területre kiépíti a díjmentesen 
használható wifi hálózatot.  
 
2./ Fót Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. pontban foglalt 
kötelezettségvállalás fedezetéül 

- az egyszeri kiépítési költségek tekintetében bruttó 100 eFt keretösszeget; 
- a folyamatos működtetés éves díjára bruttó 40eFt-ot 

Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a DIGINET 
100 internetes csomagot 2 évre rendelje meg, illetve írja alá az ehhez szükséges 
dokumentumokat.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a DIGINET 
100 csomag, illetve az elektromos áram költségeit építtesse be az Önkormányzat 2016. évi, 
valamint 2017. évi költségvetésébe.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 
IV, bekezdésének 2, pontjában felsorolt műszaki kellékeit és berendezéseit szerezze be.  
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 
IV, bekezdésének 2, pontjában felsorolt műszaki kellékeinek és berendezéseinek költségét 
építtesse be az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe, annak I. sz. módosítása alkalmával. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzett 
eszközöket szereltesse fel a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalépületére.  
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítessen a 1. 
pontban megjelölt hálózat működésének tapasztalatairól tájékoztatót, mely foglalja magába a 
Város más területein való bővítés lehetőségeit.  
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Határidő:1-2. pont azonnal, 3., 5., 7. pont: a fedezet költségvetésbe történő beépítését követő 
15 munkanap, 4., és 6.,. pont a költségvetés soron következő módosítása (2016. április 5.), 8. 
pont: 2016. november 3. (a Képviselő-testület 2016. novemberi rendes ülésére) 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 138/2016. 

Tárgy: Döntés határozati javaslatról 
gyermekeinkért, Magyarország jövőéért 
 
 
 

  
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 
 

138/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés határozati javaslatról gyermekeinkért, Magyarország jövőéért 

(101. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Gyermekeinkért, 
Magyarország jövőjéért!”című 101/2016. sz. előterjesztést és az abban foglalt nyilatkozat 
elfogadását elutasítja. 
Erről az indítványozó helyben értesül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 139/2016. 

Tárgy: Tájékoztatás és döntés a 2027/1, 
2027/2, valamint a 2032/45 és 2032/46 
hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának 
Önkormányzat általi megszerzésére 
irányuló tárgyalásokkal kapcsolatosan 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

139/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztatás és döntés a 2027/1, 2027/2, valamint a 2032/45 és 2032/46 hrsz.-ú ingatlanok 
tulajdonjogának Önkormányzat általi megszerzésére irányuló tárgyalásokkal kapcsolatosan 

(137. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a tárgyaló 
delegáció 137/2016. sz. anyagként előterjesztett tájékoztatását a 2027/1. és 2027/2., valamit a 
2032/45 és 2032/46. helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának Önkormányzat általi 
megszerzésére irányuló tárgyalásokról. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási szerződést kíván 
kötni a Csányi és Társai Ingatlanszakértői Betéti Társasággal (2600 Vác, Pacsirta utca 37.) a 
Fót, 2027/1.és 2027/2. helyrajzi számú ingatlanok piaci értékének megállapítására, az 
árajánlatban megjelölt 150.000,- Ft+ÁFA díjért. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Irodát a megbízási szerződés tervezetének előkészítésére. Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést a Csányi és Társai 
Ingatlanszakértői Betéti Társasággal (2600 Vác, Pacsirta utca 37.) írja alá. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási díj összege a 
2016. évi költségvetés „Nyugati Iparterület Ingatlan vásárlás” soráról kerül kifizetésre. 
 
Felelős: 2-4. pontokban Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal; 2./-3./ pont: a határozathozatalt követő 15 munkanapon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 140/2016. 

Tárgy: Döntés kulturális és sport pályázat 
kiírásáról 
 
 
 
  

 
K I V O N A T 

 
a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

140/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
Döntés kulturális és sport pályázat kiírásáról 

(95. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2016. sz. előterjesztésben foglaltak 
alapján tudomásul veszi a tájékoztatást a Jogi, Ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottság által 
kiírt kulturális- és sport-támogatási célú pályázatok kiírásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 141/2016. 

Tárgy: A kötelező betelepítési kvótával 
szembeni kiállás Fót Város 
Önkormányzata részéről 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. március 30-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

141/2016.(III.30.) KT. HATÁROZAT 
A kötelező betelepítési kvótával szembeni kiállás Fót Város Önkormányzata részéről 

(140. sz. anyag – S/2. sürgősségi indítvány) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, 
valamint visszatoloncolás révén hazánk területére migránsok befogadását . A kötelező 
betelepítési kvóta, csakúgy, mint a visszatoloncolás  jogtalan, növeli a bűnözés kockázatát és 
a terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat, mindennapjaink biztonságát, 
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi- és oktatási rendszerünkre. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja idegenrendészeti objektum 
(befogadó állomás, hotspot, stb.) létesítését közigazgatási területén, s egyben elutasítja, hogy 
harmadik ország-béli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási 
programokban. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli a kormány illegális bevándorlással 
kapcsolatban tett intézkedéseit és felkéri Magyarország Kormányát, hogy minden lehetséges 
eszközzel akadályozza meg az illegális bevándorlók beáramlását, a kötelező betelepítési kvóta 
elfogadását, védje meg Magyarországot és a magyar embereket. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a fenti 
döntésekről értesítse Magyarország Kormányát. 
 
Határidő: 2016. április 7. (a döntést követő 5 munkanapon belül) 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. március 31. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/142/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Vörösmarty tér 6. sz. 
alatti 1123 hrsz.-ú ingatlan megvételéről 
(144. sz. anyag) 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2016. április 6-i rendkívüli, zárt üléséről 
 
 

Z/142/2016.(IV.6.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Vörösmarty tér 6. sz. alatti 1123 hrsz.-ú ingatlan megvételéről 

(144. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a Fót 
belterület 1123 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2151 Fót, Vörösmarty tér 6. szám 
alatti,728 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű belterületi ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadát 20.000.000.-Ft-os vételáron. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
adásvételi szerződés végleges szövegének meghatározásához az egyeztetéseket az ingatlan 
tulajdonosával folytassa le és az egyeztetett szövegű adásvételi szerződés-tervezetet terjessze 
a Képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az ingatlan-vásárlásra a 
2016. évi költségvetés beruházási-felhalmozási kiadások előirányzata 1123 hrsz-ú ingatlan 
vásárlási soron a fedezet rendelkezésre áll.  
 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. azonnal; 2. soron következő rendes Képviselő-testületi ülés; 3. azonnal 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 07. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 143/2016. 

Tárgy: Döntés a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és jogi 
szakértői feladatok 2016.04.01 -
2018.03.31 közötti időszakban történő 
ellátásáról 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 6-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
 

143/2016. (IV.6.) Kt-határozat 
Döntés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és jogi szakértői feladatok 

2016.04.01 -2018.03.31 közötti időszakban történő ellátásáról 
(53/C. sz. anyag) 

 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a „Felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői 
feladatok ellátása a 2016.04.01 – 2018. 03.31 közötti időszakban” tárgyában lefolytatott 
eljárással kapcsolatos 53/C/2016 sz. előterjesztésben részletezett tájékoztatást. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. 03.22-én, 
Polgármester által aláírt „Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és a 
közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 2016.04.01 – 2018. 03.31 
közötti időszakban” tárgyában lefolytatott ajánlatkérői döntést utólagosan jóváhagyja és 
megerősíti, hogy az ajánlattételi eljárásban négy ajánlat került benyújtásra, melyből három 
ajánlat (1. Dr. Tiba Zsolt Ügyvédi Iroda, 2. Dr. Dagonya András, 3. Kölcsényi és Némethi 
Ügyvédi Iroda) érvénytelen és egy ajánlat érvényes (Dr. Sándor Ügyvédi Iroda). Az eljárás 
nyertese az érvényes ajánlatot benyújtó Dr. Sándor Ügyvédi Iroda.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a „Felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői 
feladatok ellátása a 2016.04.01 – 2018. 03.31 közötti időszakban” tárgyú Megbízási 
Szerződést, az 53/C/2016. sz. előterjesztés, 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, a nyertes 
ajánlattevő, Dr. Sándor Ügyvédi Irodával (képviseli: Dr. Sándor Sz. Zsolt, 1113 Budapest, 
Bartók B. út 60. I/4.) írja alá.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői rendelkezésre 
állási havidíjak fedezetét, a 2016. évi költségvetés „KT-dologi –közbeszerzési megbízás” 
kiadási előirányzati sor terhére bruttó 6.350.000,- Ft keretösszeg erejéig biztosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó eljárási díjak, a 4./ pontban 
foglaltakon túli finanszírozás biztosításához, a 13.150.000,- Ft többletköltség-igény 
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fedezetének módosítását építse be az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. sz. 
módosításakor. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,2./,3./,4./ pont: azonnal; 5./ pont: költségvetés I. sz. módosításakor  
 
 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 07. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 144/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatói 
(magasabb vezető) beosztás ellátására 
megbízott vezetőről 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 6-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 

144/2016. (IV.6.) Kt-határozat 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezető) 

beosztás ellátására megbízott vezetőről 
(75/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Rónai-Horst Zsófia szakmai igazgató beadványáról szóló 
tájékoztatót a 75/B/2016. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIIII. törvény (Kjt.) 20/A.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján – tekintettel arra, hogy a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ magasabb vezetői posztjának haladéktalan 
betöltése a folyamatos feladat-ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül 
szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési 
eszközökkel nem biztosíthatóak – pályázat kiírása nélkül magasabb vezetői megbízást ad Kiss 
Eszternek, az intézmény gyűjteménykezelőjének. 
A megbízás 2016. április 7. napjától a már folyamatban lévő pályázati eljárás érvényessége és 
eredményessége alapján kinevezett intézményvezető kinevezése előtti naptári napig, de 
legkésőbb 2016. december 31-ig szól. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2./ pont szerint megbízott 
vezetőnek a javadalmazásáról a Kjt. besorolási rendelkezéseinek megfelelően gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 07. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 145/2016. 

Tárgy: Döntés a Magyar Labdarugó 
Szövetség és Fót Város Önkormányzata 
között kötendő Együttműködési 
Megállapodás aláírásáról 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 8-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 

145/2016. (IV.8.) Kt-határozat 
Döntés a Magyar Labdarugó Szövetség és Fót Város Önkormányzata között kötendő 

Együttműködési Megállapodás aláírásáról 
(163. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műfüves kispálya 
létesítésének lehetőségéről szóló 163/2016. sz. előterjesztésben foglalt tájékoztatást elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 163/2016. sz. 
előterjesztés 1.sz mellékletét képező, a Magyar Labdarúgó Szövetség és Fót Város 
Önkormányzat között megkötendő Együttműködési Megállapodás tervezetét. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2./ pontban 
megjelölt Megállapodást írja alá és a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
önerő fedezetét, azaz bruttó 9.750.000,- Ft-ot, a költségvetés I. sz. módosításakor a céltartalék 
sorról a beruházások közé csoportosítsa át.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-3./ azonnal, 4./ pont: költségvetés I. sz. módosításakor;  
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 08. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 146/2016. 

Tárgy: Döntés tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról a Fót 2818 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlanra játszótéri játék 
elhelyezésére 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 8-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
 

146/2016. (IV.8.) Kt-határozat 
Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fót 2818 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra 

játszótéri játék elhelyezésére 
(165. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Fóti Városszépítő Egyesület a Fót 2818. helyrajzi számú ingatlanon kialakított 
játszótéren a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és az Önkormányzattal vagy a nevében 
eljáró szervezettel vagy személlyel előzetesen egyeztetett módon játszótéri eszközt (játékot) 
helyezzen el. 
 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jelen határozat mellékletében szereplő hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 08. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 147/2016. 

Tárgy: Döntés Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulása 2016. április 14-i 
Társulási Tanácsi ülésének napirendjei 
tárgyában (167. sz. anyag) 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
 

147/2016. (IV.13) KT-határozat 
Döntés Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2016. április 14-i Társulási Tanácsi ülésének 

napirendjei tárgyában 
(167/2016. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Pénzügyi Bizottsági és Társulási Tanácsi ülésein 
meghívottként vegyen részt, de a szavazásokban ne vegyen részt, az üléseken készülő 
jegyzőkönyvek számára tegyen – az Önkormányzat perbeli jogi képviselőjével egyeztetett 
tartalmú - jogfenntartó nyilatkozatot Fót Város Önkormányzatának a rendkívüli perorvoslat 
ügyében képviselt álláspontjáról. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 13. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 148/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, 3551 hrsz.-ú 
ingatlanon álló Németh Kálmán Általános 
Iskola átalakításához, felújításához beadott 
tervpályázatról (korábban kiküldött, április 
27-re szánt 151/2016. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
 

148/2016.(IV.13.) KT-határozat 
Döntés a Fót, 3551 hrsz.-ú ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, 

felújításához beadott tervpályázatról 
(151/2016. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „2151 Fót, 3551 
hrsz.-ú ingatlanon álló Németh Kálmán Általános Iskola átalakításához, felújításához” 
készített ötletpályázati eljárásra a tanulmányterveket a vállalkozók elkészítették és átadták Fót 
Város Önkormányzata részére. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szerződésekben foglaltak 
alapján a tanulmánytervek ellenértéke kifizethető. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 10 munkanapon belül. 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 13. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 149/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai 
korszerűsítés” tervezési feladatok 
tárgyában (154/2016. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
 
 

149/2016.(IV.13.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés” 

tervezési feladatok tárgyában 
(154/2016. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés tervezési feladatok”– tárgyában tervezői 
ajánlattételi eljárást folytat le és a tervezési ajánlattételi felhívás szövegét az e határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót, 
Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés” tervezési feladatok 
ellátásához szükséges tervezési ajánlattételi felhívást az e határozat melléklete szerinti 
tartalommal írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg: 

  Cégnév: Képviseli: Elérhetőség 
1 Kvadrum Építész Kft Bata Tibor bata@kvadrum.hu  

  1034 Budapest, Kecske utca 25 06-70-318-26-14   
2 Axis Építésziroda Kft Salamin Ferenc salamin.ferenc@gmail.com 
  1027 Budapest, Margit Krt 5. 06-30-914-97-28   
3 Hét-fő tervező Bt Jakab Csaba jcs@chello.hu  

  1085 Budapest, Horánszky u.25. 06-30-462-34-28   
4 MODUM Építésziroda Kft Krizsán András krizsand@gmail.com  

  1147 Budapest, Czobor u.60/b 06-30-999-00-27   
5 Vándorépítész Kft Czégány Sándor czegany@viator.hu  

  1034 Budapest, Kecske utca 25 06-20-552-45-35   
6 Gall és Társai Építésziroda Kft Dr. Anthony Gall a.j.g.gall@gmail.com  

  1071 Budapest, Damjanich utca 23 06-20-929-38-55   
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4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Fót, 
Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés” tervezési feladatok 
ellátására érkezett ajánlatokról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő 
rendes ülésére. Az ajánlatokat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli és bírálja 
el. A nyertes ajánlattevő személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg, azzal, 
hogy a nyertes a legalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylő pályázó. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
energetikai felújítás tervezési feladatainak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a „Beruházási kiadások Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai 
tagóvodájának energetikai korszerűsítése”-sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./azonnal, 2.-3./pont: döntést követő 2 munkanapon belül, 4./ pont: a beérkezett 
árajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülés, 5./pont: azonnal.  
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 13. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 150/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két ülés 
közötti eseményekről 

(172. sz. anyag) 
 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 

150/2016. (IV.27.) Kt-határozat 
Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 

(172. sz. anyag) 
 
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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 151/2016. 

Tárgy: Rendeletalkotás a közterület 
használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárás szabályairól szóló, 10/1999. 
(VI.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról (145. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 
 

151/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól 

szóló, 10/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(145. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 10/1999.(VI.18.) önkormányzati rendeletének 
módosítására irányuló - 145/2016. sz. előterjesztés szerinti – javaslatot elutasítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 152/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés 
zárszámadásáról és a 2016. évi 
költségvetés I. módosításáról 

(168. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 
 

152/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Tájékoztató a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetés I. 

módosításáról 
(168. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás készültségi állapotáról 
szóló tájékoztatót a 168/2016 számú előterjesztésben foglaltakat szerint tudomásul veszi.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 153/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a 2015. évi költségvetés 
zárszámadásáról és a 2016. évi 
költségvetés I. módosításáról 

(168. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 

153/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Tájékoztató a 2015. évi költségvetés zárszámadásáról és a 2016. évi költségvetés I. 

módosításáról 
(168. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi buszjárat-
szolgáltatás biztosítására (üzemeltetési költségeire) további 11 MFt keretösszeget irányoz elő 
– felhatalmazva a Polgármestert, hogy e keretösszeget építse be az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése I. sz. módosításának tervezetébe, a működési céltartalék terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 154/2016. 

Tárgy: Javaslat  Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására – a 
tanácsnoki rendszer létrehozására, 
továbbáaz állandó bizottságok feladat- és 
hatáskörének, valamint személyi 
összetételének átalakítására(138. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

154/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Javaslat  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására – a tanácsnoki rendszer létrehozására, továbbá az állandó 

bizottságok feladat- és hatáskörének, valamint személyi összetételének átalakítására 
(138. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az állandó bizottságai 
közötti munkamegosztás módosításaira figyelemmel azok személyi összetételének 
változtatásairól az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
1.1 Nagy Krisztián képviselő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság tagságára vonatkozó 
megbízatását 2016. április 30. napjával a Testület visszavonja – és 2016. május 1. napjától 
megválasztja őt az Emberi Erőforrás Bizottság tagjának. 
1.2. Dr. Vargha Nóra Mária képviselő Jogi, Ügyrendi és Emberi erőforrás Bizottság 
tagságára vonatkozó megbízatását 2016. április 30. napjával a Testület visszavonja – és 2016. 
május 1. napjától megválasztja őt a Pénzügyi és Jogi Bizottság tagjának. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 5. sz. függelékének - a fenti személyi változásoknak megfelelő - aktualizálásáról 
és közzétételéről saját hatáskörében gondoskodjon. 
Határidő: 2016. május 12. (a döntést követő 15 napon belül) 
Felelős: jegyző 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri állandó bizottságai elnökeit, hogy bizottságaik Ügyrendjét, és 
Éves munkatervét 2016. június 30-ig bezárólag igazítsák hozzá az Önkormányzat SZMSZ-e 
módosításához, oly módon, hogy e működési alapdokumentumaik módosításait júniusi rendes 
üléseiken tárgyalják meg és határozati formában véglegesítsék. 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Lévai Sándorné PJB elnök és Madaras Ádám EEB-elnök 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. április 28 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 155/2016. 

Tárgy: Javaslat Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására – a 
tanácsnoki rendszer létrehozására, továbbá 
az állandó bizottságok feladat- és 
hatáskörének, valamint személyi 
összetételének átalakítására(138. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

155/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Javaslat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására – a tanácsnoki rendszer létrehozására, továbbá az állandó 

bizottságok feladat- és hatáskörének, valamint személyi összetételének átalakítására 
(138. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bíró Zoltán képviselőt 
2016. május 1. napjától kezdődő hatállyal az önkormányzati ciklus végéig terjedő időtartamra 
Fejlesztési tanácsnoknak választja meg. 
 
2./ A Fejlesztési tanácsnok feladatköre az Önkormányzat városfejlesztési tevékenységének 
felügyelete, értve alatta: 

� a város közigazgatási területén fekvő ingatlanvagyon hasznosításának hatékonyságát 
növelő befektetési lehetőségek monitorozását, a befektetési szándékkal érdeklődőkkel 
történő előzetes – tájékozódó és tájékoztató célú – egyeztetések lefolytatását és e 
tárgyalásokról írásos emlékeztetők készítését a Polgármester és a Képviselő-testület 
számára, 

� a városfejlesztési és városüzemeltetési feladatkörben készülő döntés-előkészítő 
előterjesztések előzetes szakmai ellenőrzését – ideértve az Önkormányzat közbeszerzési 
tanácsadójával történő konzultációk feladatát is, 

� az Önkormányzat Képviselő-testülete által indított (határozattal jóváhagyott) 
városfejlesztési projektek megvalósulásának felügyeletét, 

� valamint a Fejlesztési tanácsnok tevékenységének szakértői támogatására hivatott (a 
Képviselő-testület által önálló határozattal létrehozott) tanácsadó testület 
tevékenységének koordinálását. 

� a Polgármesterrel vagy az Alpolgármesterrel történő előzetes egyeztetés alapján 
részvételt valamennyi, a város közigazgatási területén vagy azon kívül fekvő 
ingatlanvagyont érintő tárgyaláson. 
 

3./ A Képviselő-testület megbízza a Fejlesztési tanácsnokot, hogy – az e határozat 2./ 
pontjában meghatározott feladataira figyelemmel - 30 napon belül készítse el, és jóváhagyásra 
terjessze a Képviselő-testület 2016. júniusi rendes ülése elé 2016. II. félévi munkatervét, 
rögzítve abban a tevékenységi köréhez kapcsolódó elképzeléseit és a megvalósítandó 
feladatokat. 
Határidő: 2016. május 26. 
Felelős: Bíró Zoltán tanácsnok 
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4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 5. sz. függelékének - a Fejlesztési tanácsnokot feltüntető - aktualizálásáról és 
közzétételéről saját hatáskörében gondoskodjon. 
Határidő: 2016. május 12. (a döntést követő 15 napon belül) 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 156/2016. 

Tárgy: Javaslat  Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására – a 
tanácsnoki rendszer létrehozására, továbbá 
az állandó bizottságok feladat- és 
hatáskörének, valamint személyi 
összetételének átalakítására(138. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
156/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Javaslat  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására – a tanácsnoki rendszer létrehozására, továbbá az állandó 

bizottságok feladat- és hatáskörének, valamint személyi összetételének átalakítására 
(138. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bíró Zoltán Fejlesztési 
tanácsnok munkájának segítése céljával 2016. május 1. napjától kezdődő hatállyal az 
önkormányzati ciklus végéig terjedő időtartamra 3 fős tanácsadó testületet hoz létre. 
 
2./  A Képviselő-testület a Fejlesztési tanácsnok tanácsadó testülete (FTTT) tagjainak 
megválasztja Gellai István, Lévai Sándorné és dr. Vargha Nóra Mária képviselőket. 
 
3./ A FTTT tagjainak feladata a Fejlesztési tanácsnok – önálló testületi határozattal 
meghatározott – feladatköre ellátásának szakmai támogatása, értve alatta különösen: 

� a Fejlesztési tanácsnok ügykörébe tartozó feladatok konzultatív elemzését, 
� a teendők megvitatását, szükség esetén döntés-előkészítő javaslatok megfogalmazását – 

a téma hatásköri hovatartozásától függően - a Polgármester, a Képviselő-testület, vagy 
annak bizottsága számára, 

� és e rendszeres megbeszélések dokumentálását – figyelemmel az önkormányzati 
működés meghatározott határidőire és határnapjaira is. 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata 5. sz. függelékének - a Fejlesztési tanácsnok tanácsadó testületét is feltüntető - 
aktualizálásáról és közzétételéről saját hatáskörében gondoskodjon. 
Határidő: 2016. május 12. (a döntést követő 15 napon belül) 
Felelős: jegyző 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. április 28. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 157/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Város 
Önkormányzata, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
által hatályosított Közbeszerzési 
Szabályzatának elfogadásáról 
( 25/A. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

157/2016. (IV.27.) Kt-határozat 
Döntés a Fót Város Önkormányzata, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda által hatályosított 

Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
( 25/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat Melléklete 
szerinti Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja és felkéri a Polgármestert, hogy annak 
közzétételéhez a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 269/2013.(V.30.) KT 
határozatával elfogadott Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési és Versenyszabályzatának II. része – Versenyszabályzat - jelenleg hatályos 
szövegének 42.§ (2) bekezdése 2016. április 27-től az alábbi, h. ponttal egészül ki: 
 „h. ha a megbízási szerződés az Önkormányzat könyvvizsgálói tevékenységének ellátására 
irányul.” 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal  
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 158/2016. 

Tárgy: Döntés a Németh Kálmán Emlékház 
„kisépület” felújításához szükséges 
tervezési feladatok ellátásáról 
(16/B. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

158/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés a Németh Kálmán Emlékház „kisépület” felújításához szükséges 

tervezési feladatok ellátásáról 
(16/B. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 62/2016.(II.24.) KT 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
„1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Németh Kálmán 
Emlékház „kisépületének” felújítási-fejlesztési feladatsorát az alábbi ütemtervvel elfogadja: 
 
 1, Tervezésre ajánlattételi felhívás kiküldése    2016. május 
 2, Tervezési szerződéskötés:       2016. július 
3, Építési engedélyes terv, építési engedély:     2016. november 
4, Kiviteli terv, árazott, árazatlan költségvetéssel:              2017. május 
5, Kivitelezési pályázat figyelés (folyamatosan)    2016 - 2017  
6, Kivitelezésre közbeszerzési eljárás lefolytatása (pályázati önrész       pályázat kiírásakor     
bevonásával) -  Önrész vállalása:  20,0 MFt összegben. 
6/A, Ha nincs pályázati lehetőség, akkor vállalja a teljes költséget az Önkormányzat 40,0 
MFt-ig. 
7, Kivitelezési szerződés aláírása      2017. szeptember 
8, Kivitelezés         2018. tavasza 
9, Az épület megnyitásának javasolt időpontjai:  

április 17.: Németh Kálmán halálának évfordulója 
 június 4.: Az Emlékház a trianoni megemlékezések színhelye 
 Kálmán nap: Németh Kálmán születési dátuma: október 11. 
10, Az új létesítmény berendezési eszközeinek beszerzése” 
 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Németh Kálmán 
Emlékház „kisépület” felújításához szükséges tervezési feladatok ellátására” tervezői 
ajánlattételi eljárást folytat le és a Németh Kálmán Emlékház „kisépületének” felújításához 
szükséges tervezési ajánlattételi felhívás szövegét a 16/B/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót, 
Németh Kálmán Emlékház „kisépületének” felújításához szükséges tervezési ajánlattételi 
felhívást a 16/B/2016.sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
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4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg: 
 

  Cégnév: Képviseli: Elérhetőség 
1 Kvadrum Építész Kft Bata Tibor bata@kvadrum.hu 
  1034 Budapest, Kecske utca 25 06-70-318-26-14   
2 Axis Építésziroda Kft Salamin Ferenc salamin.ferenc@gmail.com 
  1027 Budapest, Margit Krt 5. 06-30-914-97-28   
3 Hét-fő tervező Bt Jakab Csaba jcs@chello.hu 
  1085 Budapest, Horánszky u.25. 06-30-462-34-28   
4 MODUM Építésziroda Kft Krizsán András krizsand@gmail.com 
  1147 Budapest, Czobor u.60/b 06-30-999-00-27   
5 Vándorépítész Kft Czégány Sándor czegany@viator.hu 
  1034 Budapest, Kecske utca 25 06-20-552-45-35   
6 Gall és Társai Építésziroda Kft Dr. Anthony Gall a.j.g.gall@gmail.com 
  1071 Budapest, Damjanich utca 23 06-20-929-38-55   
 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Németh 
Kálmán Emlékház „kisépületének” tervezésére érkezett ajánlatokról készítsen előterjesztést a 
Képviselő-testület soron következő rendes ülésére. Az ajánlatokat Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete értékeli és bírálja el. A nyertes ajánlattevő személyére vonatkozó döntést 
a Képviselő-testület hozza meg, azzal, hogy a nyertes a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
igénylő pályázó. 
 
6./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Németh Kálmán 
Emlékház „kisépületének” tervezési költségét bruttó 3,0 MFt összegig a 2016. évi 
költségvetés felújítási kiadások Németh Kálmán Emlékház melléképület tervezés, pályázati 
alap sorról, annak 14 MFt-os előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont azonnal, -3./-4./pont: döntést követő 15 munkanapon 
belül, 5./pont: az ajánlatok beérkezését követő rendes testületi ülés, 6./pont: azonnal 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 159/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Barackos – gáz 
közművesítés tervezés, engedélyeztetés, 
tervezési szerződés elfogadása tárgyában 
(110/A. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 

159/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés Fót, Barackos – gáz közművesítés tervezés, engedélyeztetés, tervezési szerződés 

elfogadása tárgyában 
(110/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 109/2016.(III.30.) KT 
határozat 10. pontját visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Barackos” külső gáz 
ellátás tervezési feladataira a közbeszerzési eljárást a 110-A/2016 sz. előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti Ajánlattételi felhívással megindítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Barackos” külső gáz 
ellátás tervezési feladataira a 110-A/2016 sz. előterjesztés 1. sz. kiegészítése szerinti tervezési 
szerződést elfogadja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 3./pont: azonnal 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 160/2016. 

Tárgy: Összefoglaló jelentés Fót Város 
Önkormányzata és az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás, valamint a Zöld Híd 
Régió Nonprofit Kft. közötti valamennyi 
jogviszonyról (143. sz. anyag) 
   

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

160/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Összefoglaló jelentés Fót Város Önkormányzata és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, valamint a 
Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. közötti valamennyi jogviszonyról 

(143. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Iroda (2151 Fót, Szent Benedek u. 43. képviseli: Dr. Pathy-Nagy László) Fót Város 
Önkormányzata és az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, valamint a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
közötti valamennyi jogviszonyról szóló Összefoglaló jelentését a 143/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda értesítésére a döntést 
követő 8 napon belül. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 161/2016. 

Tárgy: Döntés a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
3.K.28.070/2015/12. számú ítélete elleni 
felülvizsgálati kérelem benyújtásáról 
(157. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
161/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Döntés a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.28.070/2015/12. 
számú ítélete elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról 

(157. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Környéki 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.28.070/2015/12. számú ítéletével szemben 
felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúriához. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri Dr. Nagy Attila ügyvédet, hogy Fót Város Önkormányzatának 
jogi képviseletét az 1./ pontban megjelölt ügyben lássa el. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a kérelem benyújtására a döntést követő 9 napon belül 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 162/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a Fóti 
Településszolgáltató Közhasznú Társaság 
felszámolási eljárása tárgyában 
(69. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
162/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Tájékoztató a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság felszámolási eljárása tárgyában 
(69. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fóti Településszolgáltató 
Közhasznú Társaság felszámolási eljárása tárgyában készült 69/2016 számú előterjesztésben 
foglalt tájékoztatót.  
 
2./ A Képviselő-testület ismeretlen tettes ellen feljelentést kíván tenni a 133/2009.(IX.28.) 
KT-határozatának nem teljesülése miatt – felkérve dr. Nagy Attila egyéni ügyvédet, hogy a 
feljelentés tervezetét készítse el, és terjessze azt a soron következő testületi ülés elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont azonnal, 2./ pont: 2016. május 24. (a júniusi testületi ülés elé) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 163/2016. 

Tárgy: Beszámoló a települési folyékony 
hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás 
2015. évben történt ellátásáról 
(141. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
163/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Beszámoló a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás 2015. évben 
történt ellátásáról 
(141. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a FÓTSZIPPI Kft. (2151 Fót, 
Áchim A. u. 34.) 2015. évben történt települési folyékony hulladék ártalmatlanítási 
közszolgáltatás ellátásáról szóló beszámolóját a 141/2016. sz. előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről a FÓTSZIPPI Kft. értesítésére a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 164/2016. 

Tárgy: Beszámoló a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről 
(142. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
164/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről 
(142. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 142/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 165/2016. 

Tárgy: Beszámoló a Fóti GESZ 2015. évi 
szakmai és gazdasági tevékenységéről 
(147. sz. anyag) 
 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

165/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Beszámoló a Fóti GESZ 2015. évi szakmai és gazdasági tevékenységéről 

(147. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet szakmai és gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót a 147/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a Fóti GESZ értesítésére a döntést követő 15 napon belül  
 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 166/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde (Forfa Óvoda és Bölcsőde utcai 
Bölcsőde) valamint Központi Konyha 
közös gázmérő szétválasztása” tárgyában 
(149. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

166/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Boglárka Óvoda és Bölcsőde (Forfa Óvoda és Bölcsőde utcai Bölcsőde) 

valamint Központi Konyha közös gázmérő szétválasztása” tárgyában 
(149. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szétválasztja a Fót, Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde (Forfa Óvoda és Bölcsőde utcai Bölcsőde) valamint a Központi Konyha 
közös gázmérőjét. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladat ellátására a tervezőt ajánlattételi eljárás keretében választja ki, és elfogadja 149/2016. 
sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást - felhatalmazva a 
polgármestert annak aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde (Forfa Óvoda és Bölcsőde utcai Bölcsőde) valamint Központi Konyha közös 
gázmérő szétválasztása” tárgyú tervezési ajánlattételi felhívást az alábbiakban megnevezett 
gazdasági társaságoknak megküldi: 
 
1,  AGOREX Kft     1024 Budapest, Buday László utca 5/b 
Ügyv: Makáry Csaba  
06-70-33-99-366     agorex@agorex.hu 
 
2, RODEN Mérnöki Iroda Kft  1098 Budapest, Villám utca 13. 
Ügyv: Kovács Márton 
06-1-814-97-32    roden@roden.hu 
 
3, TURA-Terv Mérnökiroda Kft  1145 Budapest, Gyarmat utca 30 
Ügyv: Adrovitz Miklós    
06-1-599 98 04; 06-1-269 50 58  tura-terv@tura-terv.hu 
 
4, PLANING Épületgépészeti Mérnöki Iroda Kft 2191 Bag, Peres utca 7. 
Ügyv: Katona Miklós  
06 30 960 76 98    planingkft09@gmail.com    
 
5, Plette Tihamér egyéni tervező  Dunakeszi, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 26. 
06 20 383 54 36    plette@freemail.hu  
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4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. A nyertes kiválasztásának szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő tervező. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
gázóra szétválasztás tervezési költségének pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a Beruházási kiadások Boglárka óvoda és Bölcsőde gázleválasztás a 
központi konyháról-sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./-3./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 4./ pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülés, 5./pont: azonnal.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
 
 
 
 
 
 



   
 

238 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 167/2016. 

Tárgy: Döntés intézményi átszervezésről 
(148. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
167/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés intézményi átszervezésről 

(148. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
engedélyezett státusz-keretét 2016. szeptember 1. napjától 40,5 státuszról 3 státusszal 
növelve, 43,5 státuszban határozza meg. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 148/2016. számú 
előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az Apponyi Franciska Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 148/2016. számú 
előterjesztés 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde – 497/2014.(XII.22.) KT-határozattal engedélyezett, majd a 2015. évi költségvetés 
elfogadásakor 5 fővel csökkentett, és e költségvetés III. sz. módosításakor 1 fővel növelt 
intézményi státusz-keretén belüli - óvodai engedélyezett státusz-keretét 2016. szeptember 1. 
napjától 57,5 státuszról 3 státusszal csökkentve, 54,5 státuszban határozza meg. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet I. 
módosításában az átszervezéssel kapcsolatos kiadásokat vezesse át. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendeletet 
módosítását a jelen KT-határozat figyelembe vételével állítsa össze és terjessze a Képviselő-
testület elé. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőket kérje fel a 
szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-6./ pont: azonnal, 7./ pont: a döntést követő 30 nap 
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Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
 
 
 
 
 
 



   
 

240 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 168/2016. 

Tárgy: Döntés intézményi átszervezésről 
(148. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
168/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés intézményi átszervezésről 

(148. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmény-
átszervezéssel összefüggő többlet-kiadások fedezetéül 

� az Apponyi Franciska Óvoda részére 2.200 eFt személyi juttatási és 603 eFt járulék 
pótelőirányzatot biztosít, 

� a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde részére 13 eFt személyi juttatási és 6 eFt járulék 
pótelőirányzatot biztosít, 

felhatalmazva a Polgármestert, hogy e mindösszesen 2.822 eFt-nyi keretösszeget építse be az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetése I. sz. módosításának tervezetébe, a működési 
céltartalék terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 169/2016. 

Tárgy: Döntés intézményi átszervezésről 
(148. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

169/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés intézményi átszervezésről 

(148. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmény-
átszervezéssel összefüggő többlet-kiadások fedezetéül az FKKK részére 2.191 eFt személyi 
juttatási és 591 eFt járulék pótelőirányzatot biztosít - felhatalmazva a Polgármestert, hogy e 
mindösszesen 2.782 eFt-nyi keretösszeget építse be az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése I. sz. módosításának tervezetébe, a működési céltartalék terhére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 170/2016. 

Tárgy: Állami fenntartású köznevelési 
intézmény átszervezésének véleményezése 
(169. sz. anyag) 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
170/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Állami fenntartású köznevelési intézmény átszervezésének véleményezése 
(169. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Fóti Zeneiskola esetében új 
telephely létrehozásával: a 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. (Fóti Ökumenikus Általános Iskola 
és Gimnázium székhelye) új telephelyként való felvételével és ebből adódóan az intézményi 
szakmai alapdokumentumban kötelezően feltüntetendő adatok rögzítésével az alábbiak 
szerint: 
Az új feladat-ellátási helyen a köznevelési alapfeladat: alapfokú művészetoktatás 
zeneművészeti ágban, 12 évfolyamon, akkordikus, billentyűs, fafúvós, kamarazene, rézfúvós, 
vokális, zeneismeret tanszakokon, 15 fő maximális létszámmal. 
A feladatellátást szolgáló vagyon adatai: helyrajzi szám: 1027/4, hasznos alapterülete: nettó 
9864 nm), intézmény jogköre: ingyenes használati jog, KLIK jogköre: ingyenes használati 
jog, működtető neve: Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület, székhelye: 2151 Fót, 
Vörösmarty utca 4. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített véleményt 
határozatban rögzítve 2016. május 2-ig jutassa el a KLIK Dunakeszi Tankerület részére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. május 2. 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 



   
 

243 
 

Fót, 2016. április 28. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 171/2016. 

Tárgy: Döntés városi rendezvények 
beruházási javaslatáról 
(170. sz. anyag) 
 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 

171/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés városi rendezvények beruházási javaslatáról 

(170. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. májusi városi 
rendezvények lebonyolításához szükséges kellékeket a felelős rendező FKKK a tavalyihoz 
hasonlóan bérelje, a 2016. II. félévi városi rendezvényekhez szükséges eszközök beszerzésére 
pedig készüljön szakszerűen összeállított előterjesztés a Testület 2016. júniusi rendes ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 172/2016. 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. 
évi Közfoglalkoztatási Tervének 
végrehajtásáról 
(150. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 

172/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról 

(150. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi 
Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról szóló beszámolót a 150/2016.sz előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
 
 
 
 
 
 



   
 

245 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 173/2016. 

Tárgy: Javaslat az egészségügyi 
szolgáltatók éves beszámoltatásának 
egységes szempontrendszerére 
(128. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 

173/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Javaslat az egészségügyi szolgáltatók éves beszámoltatásának egységes szempontrendszerére 

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi szolgáltatók 
éves beszámoltatásának egységes szempontrendszerét a 128/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint határozza meg. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 174/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő intézmények energetikai 
auditjának elvégzéséhez szükséges 
ajánlattételi eljárás elindításáról 
(52/A . sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
174/2016.(IV.27.) KT-határozat. 

Döntés Fót Város Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai auditjának 
elvégzéséhez szükséges ajánlattételi eljárás elindításáról 

(52/A . sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. évre energetikai 
auditot készíttet az alábbi intézményekre: 

• Németh Kálmán Általános Iskola (2014. évi aktualizálása) 
• Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épület (2014. évi aktualizálása) 
• EÜ Központ Szent Benedek utca 15. 
• Hivatal négy épülete, (Vörösmarty tér 1. és Kossuth utca 1.) 
• Fóti Garay János Általános Iskola, Arany János utca 20-26. 
• FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Központi telephely, Malom utca 1. 
• Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde utca 2. szám alatti Óvoda épület 
• Boglárka Óvoda és Bölcsőde Béke utcai tagóvodája, Eőri Barna utcai telephely 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 52-A/2016.sz előterjesztés 3. sz. 
mellékletében szereplő Ajánlattételi felhívást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlattételi felhívást küld az 
alábbiakban megnevezett gazdasági szereplők részére: 
1,   Energy Controll Kft,    2151 Fót, Kincskereső utca 8/B. 
 Ügyvezető: Nagy Péter   peter.nagy@energycontrol.hu 
 telefon: 06-30-302 38 47 
 
2,   SBM-Verting Kft   2300 Ráckeve, Bartók Béla út 9. 
 Ügyvezető: Mészáros Szilveszter  mszilveszter@invitel.hu  
 telefon: 06 70-614 65 79 
 
3,   FZH Tervező és Szolgáltató Kft 1222 Budapest, Karácsony utca 7. 

Ügyvezető: Fok Zoltán   fok.zoltan@t-online.hu  
 telefon: Mobil: (06)20 972-9302  

(361) 424-5141, Fax: (361) 424-5142 
 
4,   Becska & Társai Kft   9495 Kópháza, Kossuth Lajos utca 46 

Ügyvezető: Becska Péter   becska.peter@becska.hu  
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 telefon: Mobil: (06)30-5731 802 
 
5,   Ferenc  Attila egyéni vállalkozó, 

energetikai tanúsító    2100 Gödöllő, Nagyboldogasszony 2/b 
telefon: (06)20-5432-735   ferencattila@invitel.hu  

 
6. ENASCO SMART Energia Kft. 2120 Dunakeszi, Székelykeresztúr u. 3 
 Ügyvezető: …………………..   superj@enasco.hu  
 telefon: ……………………… 
 
7. SMART ENERGY Kft.  1037 Budapest, Zay u. 3. 
 Ügyvezető: …………………..  csomortany.andras@smartenergy.co.hu  
 telefon: ……………………… 
 
8. MOL Controll Kft.   1193 Budapest, Víztorony u. 20. 
 Ügyvezető: Molnár József   info@molcontroll.hu  
 telefon: ……………………… 
 
9. SolarSide Kft.    1172 Budapest, Dománd u. 6/b. 
 Műszaki igazgató: Virók András  ……………………… 
 telefon: 06-20-988-7625 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
árajánlatok kiértékelését követően készítsen előterjesztést a nyertes személyének 
kiválasztására. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatokat a 
Képviselő-testület értékeli és bírálja el, valamint a nyertes személyére vonatkozó döntést a 
Képviselő-testület hozza meg. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az energetikai audit pénzügyi 
fedezetét a 2016. évi költségvetés „Felújítási kiadások, energetikai audit készítése” sorról 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./-3./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 4./-5./pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülés, 6./pont: azonnal 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. április 28. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 175/2016. 

Tárgy: Döntés a rotavírus-fertőzést és a 
bárányhimlőt megelőző önkormányzati 
védőoltás program támogatása tárgyában 
(158. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
175/2016.(IV.27.) KT-határozat. 

Döntés a rotavírus-fertőzést és a bárányhimlőt megelőző önkormányzati védőoltás program 
támogatása tárgyában 

(158. sz. anyag) 
 
1. / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatni kívánja a rotavírus-fertőzést 
megelőző és a bárányhimlőt megelőző védőoltás programokat.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
egyeztetéseket a védőoltási program tárgyában Fót Város gyermekorvosaival. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladat ellátására felkéri a polgármestert, hogy ajánlattételi eljárás keretében kérjen be 3 
ajánlatot.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
rotavírus-fertőzést megelőző és a bárányhimlőt megelőző védőoltás programokra 7.000.000 Ft 
keretösszeget biztosít. A költségének pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetése terhére, annak I. sz. módosításakor biztosítja – felhatalmazva a Polgármestert, 
hogy az előirányzat-átcsoportosítást az Önkormányzat működési céltartaléka terhére építse be 
a költségvetési rendelet I. sz. módosításának tervezetébe. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szociális 
igazgatás és –ellátás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának 
tervezetébe építtesse be az e határozat szerinti védőoltások támogatási rendszerért, és terjessze 
azt a Képviselő-testület 2016. júniusi rendes ülése elé. 
 
Határidő: 1./-4./azonnal, 5./ pont: 2016. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. április 28. 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 176/2016. 

Tárgy: Döntés 3 db defibrillátor és 
tartozékai vásárlása tárgyában 
(155. sz. anyag) 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
176/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Döntés 3 db defibrillátor és tartozékai vásárlása tárgyában 
(155. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 3 db, Medtronic Physio 
Control által gyártott LifePak 1000-es félautomata defibrillátor készüléket, 1 db falikonzolt, 1 
db tárolószekrényt, valamint 1db jelzőmatricát vásárol.  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eszközök beszerzésére a forgalmazót versenyeztetési eljárás keretében választja ki a 
155/2016. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívással és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eszközök beszerzésére kiírt ajánlattételi felhívást a 155/2016 számú előterjesztés 3. sz. 
mellékletében megnevezett gazdasági szereplőknek megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
versenyeztetési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. A nyertes kiválasztásának szempontja: a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő 
gazdasági társaság. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
árubeszerzés költségének pénzügyi fedezetére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
Beruházási kiadások „Defibrillátor” soron rendelkezésre álló bruttó 2.000.000.-ft-ot a 
költségvetés I. módosításakor 300.000.-Ft-tal megemeli. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 300.000.-Ft-
os többletigényt a költségvetés I. módosításakor építse be.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./-3./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 4./ pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülés, 5./pont: azonnal., 6./ pont 
költségvetés I. módosításakor  
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Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 177/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására 
vonatkozó pályázat kiírásáról 
(162. sz. anyag) 
 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

177/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 

kiírásáról 
(162. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki az e 
határozat Melléklete szerinti tartalommal. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FÓTI Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2016. évi költségvetésébe 2016. július 1-jétől az ügyvezető munkabérére bruttó 
460.000,-Ft – azaz Négyszázhatvanezer forint -, gépjármű-költségtérítésére havi bruttó 
60.000,- forint, egyéb béren kívüli juttatásaira 200.000,-Ft/év cafetéria kerüljön betervezésre. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a FÓTI 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetői feladatainak ellátására 
vonatkozó munkaszerződés tervezetét – annak melléklete szerinti munkaköri leírással együtt - 
az e határozat Melléklete szerinti pályázati felhívásban meghatározott tartalommal. 
 
4./ 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, amelynek tagjai közé a Hivatal 
részéről: a Jegyző a Humánpolitikai referenst delegálja, a Képviselő-testület pedig Gellai 
István és Koncz János képviselőket választja meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tulajdonosa elfogadja a nyertes pályázó adataival módosított alapító okiratát, valamint a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és felhatalmazza a Polgármestert 
azok aláírására, valamint a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont (a pályázat kiírására) 2016. május 2.; 2.-4./  pont: azonnal, 5./ pont: az 
érvényes és eredményes pályázat elbírálását követő 15 nap.  
 
A fenti határozati javaslat 1./ pontjában hivatkozott Mellékletet lsd. a Jegyzőkönyv 3. sz. 
mellékleteként csatolva! 
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Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 178/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz 
jelzőlámpás csomópontjának közvilágítási 
berendezése üzemeltetési költségeinek 
viseléséről és a közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek tulajdonba vételéről 
(171. sz. anyag) 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

178/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz jelzőlámpás csomópontjának közvilágítási berendezése 
üzemeltetési költségeinek viseléséről és a közvilágítási hálózat aktív elemeinek tulajdonba 

vételéről 
(171. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a – jelenleg tervezés alatt lévő 
– Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz. jelzőlámpás csomópontjában  megépülő közvilágítási hálózat 
aktív elemei Fót Város Önkormányzatának tulajdonába kerüljenek.   
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott tulajdonba vételhez az előzetes nyilatkozatot írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vállalja az 1./ pontban 
meghatározott építmény megvalósulása esetén a tervezett közvilágítási berendezések 
üzemeltetési többlet költségének viselését. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3./ 
pontban meghatározott tartalommal a szükséges előzetes nyilatkozatot tegye meg és írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./,3./ pont: azonnal, 2./,4./ pont: a döntéstől számított 15 napon belül 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 179/2016. 

Tárgy: Döntés a Vodafone Magyarország 
Zrt. Fót, 2599/41 hrsz-ú önkormányzat 
tulajdonú ingatlanon lévő bázisállomásra 
vonatkozó bérleti díj racionalizálása 
tárgyában(164. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

179/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés a Vodafone Magyarország Zrt. Fót, 2599/41 hrsz-ú önkormányzat tulajdonú 

ingatlanon lévő bázisállomásra vonatkozó bérleti díj racionalizálása tárgyában 
(164. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vodafone Magyarország 
Zrt. részére a bérleti díj-racionalizálást (csökkentést) a 2016. költségvetési évre nem fogadja 
el, de 2017. évtől kész eltekinteni annak inflációs rátával történő módosításától. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert az ennek megfelelő nyilatkozat aláírására, és a 2017. 
évet előkészítő további tárgyalásokra. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: döntéstől számított 15 munkanapon belül 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 180/2016. 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 
tulajdonában lévő sportpályák jövőbeni 
hasznosítására 
(18/B. sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

180/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő sportpályák jövőbeni hasznosítására 

(18/B. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fóti 1565/2 és 1594/2 
hrsz.-ú ingatlanokon lévő teniszpályák megnagyobbítása és korszerűsítése céljával a Károlyi 
István Gyermekközponttal kötendő megállapodás-tervezetet a 18-B/2016. sz. előterjesztés 2. 
sz. kiegészítése szerinti verzióban elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert az annak 
megfelelő tartalmú megállapodás aláírására. 
 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fóti 1565/2 és 1594/2 
hrsz.-ú ingatlanokon lévő teniszpályák használatára a fóti „Ifjúsági Szabadidő és Sport 
Egyesület Fót” Egyesülettel - illetve annak jogelődjével -, az 50/2001. KT-határozat alapján 
2001. február 28.-án létrejött Együttműködési Megállapodást – annak 6.) pontja értelmében 
60 napos felmondási idővel – 2016. május 1. napjával (2016. június 30. véghatáridővel) 
felmondja, és a további együttműködésről önálló előterjesztés alapján, külön kíván dönteni. 
 
3./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 68/2016.(II.24.) KT-
határozatának 2./ pontját visszavonja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 1./ 
pontjában azonosított teniszpályák átalakítására és a használatához szükséges infrastruktúra 
kialakítására bruttó 10 MFt keretösszeget különít el – felkérve a Polgármestert, hogy ezt a 
keretösszeget építse be az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I sz. módosítása 
tervezetébe – a működési céltartalék terhére. 
 
Határidő: 1./ és 3-4./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. május 15. (a 2016. júniusi testületi ülésre) 
Felelős: polgármester 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. április 28. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 181/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatok 2016. június 1-től 
történő ellátáshoz szükséges pályázat kiírás 
tárgyában 
(korábban kiküldött 68. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
181/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladatok 2016. június 1-től történő 
ellátáshoz szükséges pályázat kiírás tárgyában 

(korábban kiküldött 68. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. június 1-jétől a 
2016. évi beszámoló auditálásig terjedő időszak könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a GM 
Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t bízza meg, havi 450.000,-Ft+áfa összegű 
könyvvizsgálói díjat biztosítva részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti döntésnek megfelelő megbízási 
szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. május 31. 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 182/2016. 

Tárgy: Rendeletalkotás az Önkormányzat 
2016. évi költségvetési rendelet I. 
módosítására 
(április 25.-én közreadott 153. sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
182/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet I. módosítására 
(április 25.-én közreadott 153. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GESZ költségvetésében 
szereplő dologi kiadásaikat a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde kerítésjavításának 
anyagköltségével 30.000 Ft értékben megemeli a működési tartalék terhére.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Eőri Barna utcai épület 
tavalyi vizesblokk karbantartásával kapcsolatban feltárt csőszigetelés költségeivel 178.000 Ft 
értékben a GESZ költségvetését megemeli a működési tartalék terhére.   
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen üzemeltetett kazán 
megosztott javítási költségével a GESZ költségvetését 192.000 Ft összegben megemeli a 
működési tartalék terhére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi 
költségvetés I. számú módosításában az 1./-3./ pontokban szereplő tételeket szerepeltesse.  
Felelős: polgármester    
Határidő: azonnal  
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 183/2016. 

Tárgy: Területcserékre vonatkozó 
területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezése 
(105. sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
183/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Területcserékre vonatkozó területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése 
(105. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új területcserékre, és Fót 
közigazgatási határától mért 200 m-en belüli beépítésre szánt területek kivételes kijelölésére 
irányuló területrendezési hatósági eljárás 76/2009. (IV.8.) Korm. rendelet szerinti 
kezdeményezéséről szóló 105/2016 sz. előterjesztést elnapolja legkésőbb 2016. júniusi 
ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 184/2016. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
(161. sz. anyag) 
 
 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

184/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(161. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 161/2016. számú 
előterjesztés 1. sz., 2. sz. és 3. sz. mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/448/2015. (X.21.) KT 
határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 497/2015. (XI.26.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2016. júniusi testületi ülésre módosítja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 20/2016. (I.27.) KT 3./ 
pontjának végrehajtási határidejét a 2016. májusi testületi ülésre módosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 81/2016.(II.24.)KT 
pontjának végrehajtási határidejét a 2016. májusi testületi ülésre módosítja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 370/2015. (IX.23.) KT.; 
531/2015. (XII.16.) KT; 4/2016. (I.14.) KT; 18/2016.(I.27.) KT; 33/2016.(I.27.) KT; 
Z/45/2016. (II.24.) KT; Z/46/2016. (II.24.) KT; 65/2016.(II.24.)KT; 66/2016.(II.24.)KT; 
69/2016.(II.24.)KT; 71/2016.(II.24.)KT; 74/2016.(II.24.)KT; 75/2016.(II.24.)KT; 
76/2016.(II.24.)KT; 85/2016.(II.24.)KT; 91/2016.(II.24.)KT; Z/94/2016.(III.23.)KT; 
Z/95/2016.(III.23.)KT; Z/96/2016.(III.30.)KT; Z/97/2016.(III.30.)KT; Z/99/2016.(III.30.)KT; 
127/2016.(III.30.)KT; határozatokról szóló beszámolót a 2016. májusi testületi ülésen 
tárgyalja. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-6./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. április 28. 
 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 185/2016. 

Tárgy: Döntés külső pályázat író cég 
megbízásáról a VEKOP-6.1.1-15 Óvoda 
felújítás, VEKOP-5.3.2-15 Kerékpárút, 
KEHOP-5.2.9 iskola felújítás pályázati 
anyag tárgyában 
(S/1.-176/2016. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

185/2016.(IV.27.) KT-határozat 
Döntés külső pályázat író cég megbízásáról a VEKOP-6.1.1-15 Óvoda felújítás, VEKOP-

5.3.2-15 Kerékpárút, KEHOP-5.2.9 iskola felújítás pályázati anyag tárgyában 
(S/1.-176/2016. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Döntés külső pályázat író cég 
megbízásáról a VEKOP-6.1.1-15 Óvoda felújítás, VEKOP-5.3.2-15 Kerékpárút, KEHOP-
5.2.9 iskola felújítás pályázati anyag tárgyában” c. S/1.-176/2016. sz. előterjesztést további 
egyeztetésre és átdolgozásra visszautalja készítői elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 186/2016. 

Tárgy: Döntés a KEHOP-2.2.2 „Felhívás a 
fejlesztési kötelezettséggel rendelkező 
települések számára szennyvízelvezetéssel 
és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések 
megvalósítására” pályázattal kapcsolatos 
teendőkről. (S/2.-179/2016. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

186/2016.(IV.27.) KT-határozat. 
Döntés a KEHOP-2.2.2 „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések 

számára szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” 
pályázattal kapcsolatos teendőkről 

(S/2.-179/2016. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az S/2-179/2016. számú 
előterjesztésben foglalt tájékoztatás alapján, Fót Város Önkormányzata beadja a Támogatási 
Kérelmét a KEHOP-2.2.2 „Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések 
számára szennyvízelvezetéssel és –kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” című 
felhívásra. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az S/2-179/2016. 
sz. előterjesztés 1. sz mellékletét képező, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és 
Fót Város Önkormányzat között megkötendő Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 
tervezetét. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2./ 
pontban megjelölt Konzorciumi Együttműködési Megállapodást írja alá és a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 187/2016. 

Tárgy: Döntés tanácsadói megbízásról Fót 
város sportcélú fejlesztései tárgyában 
(S/3.-181/2016. sz. anyag) 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. április 27-i rendes, nyilvános üléséről 

 
187/2016.(IV.27.) KT-határozat 

Döntés tanácsadói megbízásról Fót város sportcélú fejlesztései tárgyában 
(S/3.-181/2016. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szakértőt kíván igénybe 
venni az alábbi feladatok ellátására: 
- szakmai egyeztetések lefolytatása a Magyar Labdarúgó Szövetség illetékes személyeivel és 
szerveivel annak elősegítése érdekében, hogy a várhatóan kiírásra kerülő futballpálya-építési 
vagy –felújítási program feltételrendszere Fót város részvételét és a feltételek megfelelő 
teljesítése esetén pályázati nyertességét lehetővé tegye, 
- amennyiben a kiírásra kerülő pályázat feltételei Fót részvételét nem teszik lehetővé, úgy 
folytasson szakmai tárgyalásokat annak érdekében, hogy a Fót város közigazgatási területén 
lévő sportcélú létesítmények felújítása, újak kialakítása a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
vagy más szakszövetségekkel vagy érdekképviseleti szervekkel közös finanszírozásban 
megvalósítható legyen. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szakértőként az 1. 
pontban megjelölt feladatok ellátásával megbízza az ElberTeam Szolgáltató Betéti Társaságot 
(képviseli: dr. Elbert Gábor, 1192 Budapest, Álmos u. 11/1., cgsz.: 01 06 741535). 2016. 
május 1-től 2016. június 15-ig terjedő időszakra mindösszesen 540.000,- Ft, azaz 
ötszáznegyvenezer forint + ÁFA, mindösszesen 685.800,- Ft, azaz hatszáznyolcvanötezer-
nyolcszáz forint összegű megbízási díjért. A megbízási díjon felül a megbízott semmilyen 
más jogcímen térítésre nem tarthat igényt. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megbízottnak a 
megbízás ellátásáról legkésőbb a 2016. júniusi rendes testületi ülést megelőző Jogi, Ügyrendi 
és Emberi Erőforrás Bizottsági ülésre írásbeli beszámolót kell készítenie. A beszámolót a 
Jogi, Ügyrendi és Emberi Erőforrás Bizottság elnöke terjeszti a Képviselő-testület júniusi 
rendes ülése elé elfogadásra. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
fenti feltételek szerint megbízási szerződés elkészítéséről, valamint felkéri a polgármestert, 
hogy a fenti feltételeknek megfelelő szerződést a megbízottal aláírja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megbízási szerződés 
megkötéséhez szükséges forrást a költségvetés pályázati soráról biztosítja. 
 
Felelős: 1-2./ és 4-5./ pont: polgármester, 3. pont: JEB (EEB) elnök 
Határidő: 1-2./, és 5./ pont: azonnal, 3./ a júniusi rendes képviselő-testületi ülés, 4./ pont: 
döntést követő három munkanapon belül 
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Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. április 28. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 188/2016. 

Tárgy: Döntés külső pályázat író cég 
megbízásáról a VEKOP-6.1.1-15 
Óvoda felújítás, VEKOP-5.3.2-15 
Kerékpárút, KEHOP-5.2.9 iskola 
felújítás pályázati anyag tárgyában 
(176. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 4-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

188/2016.(V.04.) KT-határozat 
Döntés külső pályázat író cég megbízásáról a VEKOP-6.1.1-15 Óvoda felújítás, VEKOP-

5.3.2-15 Kerékpárút, KEHOP-5.2.9 iskola felújítás pályázati anyag tárgyában 
(176. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indul az alábbi pályázatokon: 

• VEKOP-6.1.1-15 Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épület, 
• VEKOP-5.3.2-15 Rákospalotát Dunakeszivel összekötő kerékpárút.  

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VEKOP-6.1.1-15 
pályázatokat a hivatal pályázatíró ügyintézője készíti el. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy külső pályázatíró céget vesz 
igénybe aVEKOP-5.3.2-15 Rákospalotát Dunakeszivel összekötő kerékpárút pályázati anyag 
elkészítéséhez és beadásához. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 3./ pontban foglalt feladat 
ellátására versenyeztetési eljárást folytat le a pályázatíró cég kiválasztására.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./ pontban foglalt feladat 
végrehajtása érdekében a 176/2016.sz. előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő Ajánlattételi 
felhívást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5./ pontban elfogadott 
tartalmú ajánlattételi felhívást megküldi az alábbiakban megnevezett gazdasági szereplők 
részére: 
 
a, Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. (1162 Budapest, Timur utca 74.) 
b, Innoland Kft (2014 Csobánka, Bem J. 12) 
c, ProjectMine Gazdasági Tanácsadó Kft (1062 Budapest, Váci út 1-3) 
d, Pályázat Koordinátor Kft (9021 Győr Arany János U. 28-32I.em.1) 
e, Forrás-Trend Kft. ( 2131 Göd, Fenyves u. 365.)  
f, SKC-Consulting Kft. (1138 Bp. Népfürdő u. 22.)  
 
7./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követően a nyertes pályázatíró céget válasza ki és a 
nyertes pályázóval a megbízási szerződést írja alá a 176/2016. sz. előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás.  
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8./ Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a 3./ pontban meghatározott pályázati 
anyagmegírásához a pályázatíró cég sikerdíjára 7 500 000Ft fedezetet biztosít Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés Beruházási kiadások Pályázati alap soráról.  
 
Határidő: 1.-3/  pont: azonnal, 4.-6. / pont:  döntést követő 5 munkanapon belül, 6./pont: 
beérkezett árajánlatok kiértékelését és döntéshozatalt követő 3 munkanapon belül, 7./pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését, valamint döntést követő 5 munkanapon belül,8./pont: 
azonnal 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 05. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 189/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai 
korszerűsítés” tervező kiválasztása 
tárgyában 
(154/A. sz. anyag) 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 4-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

189/2016.(V.04.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés” 

tervező kiválasztása tárgyában 
(154/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés tervezési feladatok”– ajánlattételi 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés tervezési feladatok” pályázat nyertese a 
KVADRUM Építész Kft. (1034 Budapest, Kecske utca 25.) és felhatalmazza a polgármestert 
a 154-A/2016 sz. előterjesztés 7. sz. mellékletét képező tervezési szerződés aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jogerős 
építési engedély kézhezvételét követően készítsen előterjesztést a további döntések 
meghozatala érdekében. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
energetikai felújítás tervezési feladatainak pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a „Beruházási kiadások Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai 
tagóvodájának energetikai korszerűsítése” sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./azonnal,2./pont: döntést követő 5 munkanapon belül, 3./ pont: jogerős építési 
engedély kézhezvételét követőrendes testületi ülés, 4./pont: azonnal.  
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 05. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 190/2016. 

Tárgy: Döntés „Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás eredményéről. 
(49/A. sz. anyag) 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
190/2016.(V.13.) KT-határozat. 

Döntés „Fót Város Önkormányzat 2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyában 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményéről. 

(49/A. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 
Önkormányzat 2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás”tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményes volt. 
 
2./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás”tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásra az 
ajánlattételi határidőig 3 db érvényes ajánlat érkezett: 
- AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlati ár 

(nettó): 17.800.000,- Ft 
- NC Consulting Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft., EURO–FAKTOR Pénzügyi 

Szolgáltató Zrt.,Vaczkor Mérnöki Tanácsadó Kft., mint Közös Ajánlattevők Ajánlati ár 
(nettó): 17.200.000,- Ft 

- TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt. és CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi 
Tanácsadó Kft., mint Közös Ajánlattevők Ajánlati ár (nettó): 17.600.000,- Ft 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város Önkormányzat 
2013-2014 évekre vonatkozó átvilágítás” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese, 
mint a legalacsonyabb árat vállaló ajánlattevő: 

NC Consulting Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft., 
EURO–FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zrt., 

Vaczkor Mérnöki Tanácsadó Kft., 
mint Közös Ajánlattevők 

1124 Budapest, Németvölgyi út 97. 
1124 Budapest, Németvölgyi út 97. 

8220 Balatonalmádi, Szabadság út 6. 
Ajánlati ár (nettó): 17.200.000 HUF 

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
követő ajánlatot, a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési Zrt. és CONSULTATIO Gazdasági és 
Adóügyi Tanácsadó Kft., mint Közös Ajánlattevők ajánlattevő tette (ajánlati ár: nettó 
17.600.000-, Ft) összeggel. 
 



   
 

268 
 

5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megbízási 
szerződést a 49/2016. sz. előterjesztés, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
3./ pontban meghatározott nyertesével. Az ellenszolgáltatás összege rendelkezésre áll, a 2016-
os költségvetés, KT dologi szakértői során. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-4/ pont azonnal, 5./pont a szerződéskötési moratórium lejártát követő öt napon 
belül 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 19. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 191/2016. 

Tárgy: Döntés a Dr. Sándor Ügyvédi 
Irodával a „Gáz- és villamos energia 
beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 
2016-2017” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
energetikai szakértői szolgáltatás nyújtása 
céljából megkötendő megbízási szerződés 
tárgyában. 
(206. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

191/2016.(V.13.) KT-határozat 
Döntés a Dr. Sándor Ügyvédi Irodával a „Gáz- és villamos energia beszerzés Fót Város 

Önkormányzata részére 2016-2017” tárgyú közbeszerzési eljárásban energetikai szakértői 
szolgáltatás nyújtása céljából megkötendő megbízási szerződés tárgyában. 

(206. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát 
megbízza a gáz és villamos energia beszerzés felmérésére, felülvizsgálatára és a 
közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásának elkészítésére. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a 206/2016. 
előterjesztés 1. és 2. sz. mellékelt szerinti szerződések aláírására.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 2016. évi 
költségvetés dologi kiadások, szakértői sor maradványából biztosítsa a 250.000 Ft + ÁFA / 
eljárás költséget. 
 
 
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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 19. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/192 /2016. 

Tárgy: Döntés 2151 Fót, Mindszenty 
József u. 19. szám (régi cím szerint 
Sárvári u. 17.) alatti lakos 2109 hrsz.-ú 
ingatlanát terhelő jelzálogjog valamint 
annak biztosítására feljegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 
(207. sz. anyag) 

 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/192/2016.(V.25.) KT-határozat 

Döntés 2151 Fót, Mindszenty József u. 19. szám (régi cím szerint Sárvári u. 17.) alatti lakos 
2109 hrsz.-ú ingatlanát terhelő jelzálogjog valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési 

és terhelési tilalom törléséről (207. sz. anyag) 

1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy  a Fót belterület 
2109 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2151 Fót, Mindszenty József  u. 19. szám 
alatti ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 5. sorszám alatt Fót Város Önkormányzat javára 
bejegyzett 12.500,-Ft azaz Tizenkettőezer-ötszáz forint jelzálogjog, valamint a III. rész 6. 
sorszám alatt ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalomtörlésre 
kerüljön, mivel H. I-né a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom alapjául 
szolgáló kölcsönt az Önkormányzat részére visszafizette.  
 

2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
törlési engedélyt készítesse el és ügyvédi ellenjegyzéssel írja alá, valamint, hogy a 
jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges eljárásra az ügyvédi 
meghatalmazást írja alá, és intézkedjen annak Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali 
Osztályához történő benyújtása érdekében. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/193 /2016. 

 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb 
vezetői) beosztás ellátására beérkezett 
pályázatok ügyében 
(75/C. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/193/2016.(V.25.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására beérkezett pályázatok ügyében 

(75/C. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) igazgatói (magasabb 
vezető) beosztásának ellátására vonatkozólag kiírt pályázat értékelése keretein belül 
benyújtott érvényes pályázók pályázatát figyelembe véve – Palásti Béla 2120 Dunakeszi, 
Krajcár u. 12. 1/5. szám alatti lakos pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (4) 
bekezdése és a Képviselő-testület pályázati felhívás kiírása szerint, határozatlan idejű 
közalkalmazotti kinevezést, három hónap próbaidő kikötésével, és 2016. június 1. napjától 
2021. május 31. napjáig tartó, 5 év időtartamra szóló igazgatói (magasabb vezető) megbízást 
ad. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti magasabb vezető beosztású igazgató illetményét 
a Kjt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, bruttó 314.100 Forintban állapítja meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezető beosztású igazgató 
kinevezésével és magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos iratokat írja alá, valamint a 
döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének az FKKK személyi 
juttatások és járulékok sorok terhére biztosítsa.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; a 3./ pontban foglalt feladat végrehajtására: 2016. június 1.; 4./ 
pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/194/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatói 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására 
beérkezett pályázatok ügyében 
(75/C. sz. anyag) 
 
 

 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/194/2016.(V.25.) KT-határozat  

Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás 
ellátására beérkezett pályázatok ügyében 

(75/C. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztásának ellátására vonatkozólag 
kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 195/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két ülés 
közötti eseményekről 
(210. sz. anyag) 
 
 

 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
195/2016 (V.25.) Kt-határozat 

Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 
(210. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg, 
hogy Fót Város Önkormányzata és a Fót Fejlődéséért Közalapítvány pertársaságként vagy 
más módon indíthat-e kártérítési pert a BROSS HOLDING Kft., mint végelszámoló ellen. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 196/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két ülés 
közötti eseményekről 
(210. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
196/2016 (V.25.) Kt-határozat 

Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 
(210. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttessen 
előterjesztést a korábbi könyvvizsgáló felelősségre vonásának lehetőségéről. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a Képviselő-testület júliusi ülése 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:197/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két ülés 
közötti eseményekről 
(210. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

197/2016 (V.25.) Kt-határozat 
Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 

(210. sz. anyag) 
 
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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 198/2016. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterv 
felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

198/2016. (V.25.) KT-határozat 
Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és 

annak Feladatterv felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság vezetőjének a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2015. évi munkáját értékelő 
- a 180/2016. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti - beszámolóját elfogadja. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság vezetőjét. 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 8 napon belül. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 199/2016. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterv 
felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

199/2016. (V.25.) KT-határozat 
Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és 

annak Feladatterv felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2015. 
évi tevékenységéről szóló – a 180/2016. 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. 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 8 napon belül. 
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 200/2016. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterv 
felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

200/2016. (V.25.) KT-határozat 
Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és 

annak Feladatterv felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 180/2016. sz. előterjesztésben 
foglaltak alapján elfogadja a Fót Város mezei őrszolgálatának 2015. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester          
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:201/2016. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterv 
felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

201/2016. (V.25.) KT-határozat 
Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és 

annak Feladatterv felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város közterület-
felügyeletének 2015. év második félévi tevékenységéről szóló beszámolót a 180/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 202/2016. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterv 
felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

202/2016. (V.25.) KT-határozat 
Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és 

annak Feladatterv felülvizsgálata 
(180. 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.  
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:203/2016. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterv 
felülvizsgálata 
(180. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

 
203/2016. (V.25.) KT-határozat 

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciója és 
annak Feladatterv felülvizsgálata 

(180. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
Közbiztonsági Koncepciójának 2015. évi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felülvizsgált és aktualizált - 
a 180/2016. sz. előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti - Közbiztonsági Koncepciót jóváhagyja. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja - a 180/2016. sz. 
előterjesztés 8. sz. melléklete szerint - a 2016. évre vonatkozó Feladattervet. 
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./ Fót Város Önkormányzat képviselő testülete felkéri a Polgármestert, hogy több alternatíva 
kidolgozása mellett a képviselő-testület szeptemberi ülésre készítsen előterjesztést a 
Városőrség felállításának lehetőségeiről.   
Határidő: 1-3/. pontok: azonnal, a 4./ pont: a döntést követő 8 napon belül, 5./ pont: 2016. 
szeptember 5. 
Felelős: polgármester 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:204/2016. 

Tárgy: Döntés a térfigyelő kamerarendszer 
központjának a Fóti Rendőrőrs részére 
bérbe adott ingatlanba történő áthelyezésről 
(S/5 213. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

204/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a térfigyelő kamerarendszer központjának a Fóti Rendőrőrs részére bérbe adott 

ingatlanba történő áthelyezésről 
(S/5 213. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a térfigyelő 
kamerarendszer önkormányzati épületen kívüli elérését biztosítja a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság Fóti Rendőrőrse által használt épületbe. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányságának 
vezetőjével a kamerarendszer ingyenes figyelésének időtartamáról és feltételeiről.  
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kamerarendszer ingyenes figyelésének időtartamáról és feltételeiről szóló megállapodást a 
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjével aláírja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
térfigyelő kamerarendszer önkormányzati épületen kívüli eléréséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a térfigyelő kamerarendszer 
önkormányzati épületen kívüli eléréséhez a KT dologi kiadások között szereplő 
vagyongazdálkodási sor terhére 150.000 Ft keretösszeget biztosít.    
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester,  
Határidő: 1., 2., 4., azonnal, 3./ 2016. június 15., 5./ a megállapodás megkötését követően 5 
napon belül.  
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:205/2016. 

Tárgy: Döntés az „Autóbusszal végzett külön 
célú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú 
közbeszerzési pályázat kiírásáról és ennek 
időszakára szóló szerződés 
meghosszabbításáról 
(1/A. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

205/2016. (V.25.) KT határozat 
Döntés az „Autóbusszal végzett külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat 

ellátása” tárgyú közbeszerzési pályázat kiírásáról és ennek időszakára szóló szerződés 
meghosszabbításáról 

(1/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Autóbusszal végzett 
külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása a 2016. 
szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakban” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást az 
1/A/2016. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti Ajánlattételi felhívással megindítja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda képviselőjét. 
 
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./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat, valamint azok értékelését, bírálati 
jegyzőkönyvét terjessze a Képviselő-testület 2016. július havi rendes ülése elé. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. június 1. – 
augusztus 31. 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 600.000,- Ft/hó + jogszabályszerinti ÁFA összegért. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 5. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Kunszenti Helyi Közlekedési és Szolgáltató Kft. képviselőjét. 
 
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 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 külön célú menetrend 
alapján végzett személyszállítási szolgáltatási feladatok ellátásával a 2016. június 1. – 
augusztus 31. közötti időszakra” vonatkozó Megbízási szerződés módosítását aláírja. 
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Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1., a 3. és az 5. pont tekintetében azonnal; a 2. és a 6. pont tekintetében a 
döntést követő 3 napon belül; a 7. pont tekintetében 2016. május 31. napjáig; a 4. pont 
tekintetében a KT 2016. július havi rendes ülése. 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 206/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, négy utca útépítés, járda 
építés, csapadékvíz elvezetés építés és      
felújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
(195. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

206/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés Fót, négy utca útépítés, járda építés, csapadékvíz elvezetés építés és      felújításra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
(195. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás kivitelezésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárást az e határozat mellékelte szerinti összefoglaló tájékoztatás alapján 
megindítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, négy utca útépítés, 
járda építés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás kivitelezésére vonatkozó 
(átalányáras vállalkozási szerződés)” közbeszerzés ajánlati felhívását a 195/2016. 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. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott kiviteli 
munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése „Fót Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének „Csapadékvíz elvezetés – III. ütem (Kund Pál u.), Csapadékvíz elvezetés – 
III. ütem (Tóth Árpád u.), Csapadékvíz elvezetés – III. ütem (Madách u.) Csapadékvíz 
elvezetés – III. ütem (Beniczky u.), Útépítés Kund Pál, Útépítés Beniczky köz, Útépítés Tóth 
Árpád” sora terhére biztosítja, felkéri a Polgármestert, hogy a hiányzó fedezet összegét, 
97.300.000,-Ft-ot Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. számú 
módosításakor a költségvetésbe építse be a „Fejlesztési céltartalék” sor terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül 3./ pont: az 
ajánlatok beérkezését rendes Képviselő-testületi ülésen, 4./ azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 207/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, négy utca útépítés, járda 
építés, csapadékvíz elvezetés építés és      
felújításra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
(195. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

207/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés Fót, négy utca útépítés, járda építés, csapadékvíz elvezetés építés és      felújításra vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
(195. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót, négy utca útépítés, 
járda építés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás kivitelezése munkáihoz szükséges 
független műszaki ellenőr kiválasztásáról ajánlatkérési eljárás keretében gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, négy utca útépítés, 
járda építés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás kivitelezésére szükséges műszaki 
ellenőri feladatokra vonatkozó ajánlati felhívást a 195/2016.sz. előterjesztés 4. számú 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlati felhívást a 195/2016. sz. előterjesztés 5. sz. melléklet szerinti műszaki ellenőröknek 
megküldi. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, négy utca útépítés, 
járda építés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás kivitelezéséhez szükséges műszaki 
ellenőr tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-
testület hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott 
műszaki ellenőri munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése „Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Csapadékvíz elvezetés – III. ütem (Kund Pál u.)., 
Csapadékvíz elvezetés – III. ütem (Tóth Árpád u.), Csapadékvíz elvezetés – III. ütem 
(Madách u.) Csapadékvíz elvezetés – III. ütem (Beniczky u.), Útépítés Kund Pál, Útépítés 
Beniczky köz, Útépítés Tóth Árpád” sorai terhére biztosítja, felkéri a Polgármestert, hogy a 
hiányzó fedezet összegét, 97.300.000,-Ft-ot Fót Város Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének II. számú módosításakor a költségvetésbe építse be a „Fejlesztési 
céltartalék” sor terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
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Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: azonnal, 3./a döntést követő 10 munkanapon belül 4./ 
pont: az ajánlatok beérkezését követő rendes Képviselő-testületi ülésen, 5./ azonnal 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 208/2016. 

Tárgy: Döntés „2151 Fót, Bölcsőde utca 1. 
szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges 
kialakítása” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
(S/4 44/A. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
208/2016.(V.25.) KT-határozat.  

Döntés „2151 Fót, Bölcsőde utca 1. szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményéről 

(S/4 44/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „2151 Fót, Bölcsőde 
utca 1. szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
 
2./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „2151 Fót, Bölcsőde utca 
1. szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárásra az ajánlattételi határidőig 3 db érvényes ajánlat érkezett: 
- ECOGARDEN Kft.  
- Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft  
- JÁTSZÓTÉR 2006 Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 
3./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „2151 Fót, Bölcsőde utca 1. 
szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárásra benyújtott Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft. ajánlattevő ajánlatát, a Kbt. 
73. § (1) d) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „2151 Fót, Bölcsőde utca 1. 
szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás nyertese, mint a legjobb ár-érték arányú ajánlatot adó ajánlattevő: 

ECOGARDEN Kft 
1221 Budapest, Anna u. 9-11. 

Ajánlati ár (nettó): 25.645.726,- Ft  
Előteljesítés mértéke (nap, max. 15 nap): 15 nap 

Késedelmi kötbér napi mértéke: 2% 
Megajánlott garanciális időszak hossza: 60 hónap 

 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a 2016. évi költségvetés, Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde kertrendezés felújítási során bruttó 20.000.000,- Ft-ot biztosít. A projekt 
megvalósításához szükséges további összeget, amely bruttó 12.570.072,- Ft, a költségvetés 
„Boglárka Óvoda (FORFA) előtti parkoló csapadékelevezetés és járda felújítás” felújítási 
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soráról biztosítja, és a felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetés következő 
módosításakor az összeg átcsoportosításáról.      
  
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megbízási 
szerződést a 44/2016. sz. előterjesztés, 4. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 
4./ pontban meghatározott nyertesével.  
 
Határidő: 1-5./ pont azonnal, 6./pont a szerződéskötési moratórium lejártát követő öt 
munkanapon belül 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 209/2016. 

Tárgy: Döntés „2151 Fót, Bölcsőde utca 1. 
szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges 
kialakítása” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
(S/4 44/A. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
209/2016.(V.25.) KT-határozat 

Döntés „2151 Fót, Bölcsőde utca 1. szám alatti Bölcsőde kertjeinek végleges kialakítása” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményéről 

(S/4 44/A. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi 
költségvetés II. számú módosítását úgy terjessze elő, hogy 1.000.000 Ft összeget a Fóti 
Boglárka Óvoda és Bölcsőde, bölcsőde udvarán az előtető betonlábazati elemeinek 
faburkolattal történő ellátására a „Boglárka Óvoda (FORFA) előtti parkoló 
csapadékvízeelvez., és járda felújítása” sor terhére szerepeltessen.   
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladatot a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel végezteti el nettó 
669.900+ÁFA, bruttó 850.773,- Ft ellenében. 
3./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 1./ pontban 
meghatározott feladatra a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a véleménylap 2. sz. 
mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 210/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása 
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról. 
(123/A. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

210/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Ibolya utca és Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról. 
(123/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos felújítása kivitelezése munkáihoz szükséges független 
műszaki ellenőr kiválasztásáról versenyeztetési eljárás keretében gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos felújítása kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri 
feladatokra vonatkozó ajánlati felhívást a 123/A/2016.sz. előterjesztés 4. számú melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlati felhívást a 123/A/2016. sz. előterjesztés 5. sz. melléklet szerinti műszaki ellenőröknek 
megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos felújítása kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr 
tárgyában lefolytatott eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület 
hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott kiviteli 
munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése Felújítási kiadások előirányzata: 
”Külterületi önkormányzati utak mart aszfalttal való terítése (Ibolya, Gyümölcsös)” soráról 
biztosítja nettó 25,314.960 Ft + ÁFA azaz bruttó 32.150.000.- Ft keretösszegben és felkéri a 
Polgármestert, hogy a hiányzó fedezet összegét, bruttó 13.500.000,-Ft-ot Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. számú módosításakor a költségvetésbe építse be 
a „Útépítési tervek” sor terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: azonnal, 3./a döntést követő 10 munkanapon belül 4./ 
pont: az ajánlatok beérkezését követő rendes Képviselő-testületi ülésen, 5./ azonnal 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 211/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása 
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról. 
(123/A. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

211/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Ibolya utca és Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása kivitelezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárás megindításáról. 
(123/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos felújítása kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást 
az e határozathoz mellékelt ajánlati felhívás (1. sz. melléklet) alapján megindítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos felújítása kivitelezésére vonatkozó (átalányáras 
vállalkozási szerződés)” közbeszerzés ajánlati felhívását a 123/A/2016. 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. Az ajánlatok értékelésének szempontja: a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott kiviteli 
munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése Felújítási kiadások előirányzata: 
”Külterületi önkormányzati utak mart aszfalttal való terítése (Ibolya, Gyümölcsös)” soráról 
biztosítja nettó 25,314.960 Ft + ÁFA azaz bruttó 32.150.000.- Ft keretösszegben és felkéri a 
Polgármestert, hogy a hiányzó fedezet összegét, bruttó 13.500.000,-Ft-ot Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. számú módosításakor a költségvetésbe építse be 
a „útépítési tervek” sor terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül 3./ pont: az 
ajánlatok beérkezését rendes Képviselő-testületi ülésen, 4./ azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 212/2016. 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
(152. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

212/2016.(V.25.) KT-határozat 
Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 

(152. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
maradványát 2.851.473 ezer forint összegben állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 400.480 ezer forint, szabad pénzmaradvány 2.450.993 ezer forint, amelynek 
költségvetési előirányzattal nem terhelt maradványát 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 2.808.145 2.410.682 397.463 260.982 136.481 

2. Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 38.872 36.517 2.355 2.355 
 

3. Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2.100 1.438 662 662 
 

4. Apponyi Franciska Óvoda 119 119       

5. Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 562 562       

6. 
Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

394 394       

7. 
Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény 

1.281 1.281       

Összesen: 2.851.473 2.450.993 400.480 263.999 136.481 

 
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 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében. A szabad pénzmaradványok felhasználása a 2016. 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 2016. évi költségvetés megfelelő 
előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést nyújtsa be. 



   
 

294 
 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./; 2./; 3./ esetében 2016. május 25.,  
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 213/2016. 

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 
módosításáról 
(183. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

213/2016.(V.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 módosításáról 

(183. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 183/ 2016. sz. előterjesztést 
leveszi napirendjéről azzal, hogy a Védőoltások, a Babakelengye és Ösztöndíj pályázatok 
egyidőben a képviselő-testület júliusi ülésén kerüljenek szabályozásra. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 214/2016. 

Tárgy: Döntés az Agape-2005 Rehabilitációs 
Alapítvánnyal való együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
(175. sz. anyag) 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

214/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés az Agape-2005 Rehabilitációs Alapítvánnyal való együttműködési megállapodás megkötéséről 

(175. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 
megállapodást köt az AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítvánnyal (székhely: 2131 Göd, Szent 
László u.17., képviseli: Barazuttiné dr. Nyisztor Magdolna) a 175/2016. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerint. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 15 napon belül 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 215/2016. 

Tárgy: Tájékoztatás Janzer Frigyes 
szobrászművész (felperes) és Fót Város 
Önkormányzata (alperes) közötti polgári jogi 
per jelenlegi állásáról. 
(205. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

215/2016.(V.25.) KT-határozat 
Tájékoztatás Janzer Frigyes szobrászművész (felperes) és Fót Város Önkormányzata (alperes) közötti 

polgári jogi per jelenlegi állásáról. 
(205. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri tájékoztatást 
Janzer Frigyes szobrászművész (felperes) és Fót Város Önkormányzata (alperes) közötti 
polgári jogi per jelenlegi állásáról az előterjesztés tartalmával megegyezően elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Janzer Frigyes 
szobrászművész peren kívüli ajánlatait elutasítja, így azokkal érdemben foglalkozni nem 
kíván.  
 
Határidő:1./ pont: azonnal, 2./ pont: azonnal, 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 216/2016. 

Tárgy: Beszámoló az erdészeti szakirányítási 
feladatok 2015. éviben történt ellátásáról 
(182. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

216/2016. (V.25.) KT határozat 
Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2015. éviben történt ellátásáról 

(182. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő erdőterületek alap- és egyéb szakirányítási feladatainak ellátásával 
megbízott ER-TERV Bt. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a 182/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről az ER-TERV Bt. értesítésére a döntést követő 5 napon 
belül. 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 217/2016. 

Tárgy: Döntés M2 gyorsforgalmi út lehajtója és 
2101 j. út körforgalmi csomópontjának 
közvilágítási berendezés üzemeltetési 
költségeinek viseléséről és a közvilágítási 
hálózat passzív elemeinek átadásáról 
(197. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

217/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés M2 gyorsforgalmi út lehajtója és 2101 j. út körforgalmi csomópontjának közvilágítási 
berendezés üzemeltetési költségeinek viseléséről és a közvilágítási hálózat passzív elemeinek 

átadásáról 
(197. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a – jelenleg tervezés alatt lévő 

– M2 gyorsforgalmi út lehajtója és 2101 j. út körforgalmi csomópontjában  megépülő 
közvilágítási hálózat passzív elemeit térítésmentesen átadja az EMLÜ Hálózati Kft. részére.  

 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott átadáshoz a nyilatkozatot és közcélú hálózat átadás-átvételéről szóló 
megállapodást írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vállalja az 1./ pontban 
meghatározott építmény megvalósulása esetén a tervezett közvilágítási berendezések 
üzemeltetési költségének viselését az „Önkormányzat dologi számla közvilágosítási keret” 
soráról. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3./ 
pontban meghatározott tartalommal a szükséges előzetes nyilatkozatot tegye meg és írja alá. 
Felelős:Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntéstől számított 15 napon belül, 3./ pont: azonnal, 
4./ pont: a döntéstől számított 15 napon belül 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 218/2016. 

Tárgy: Döntés Fót közvilágítás energia 
megtakarításos, megújuló energia 
felhasználásával történő korszerűsítéséről 
(193. sz. anyag) 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

218/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés Fót közvilágítás energia megtakarításos, megújuló energia felhasználásával történő 

korszerűsítéséről 
(193. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni a 
közvilágítás energia megtakarításos korszerűsítéséről szóló lehetőségeket. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert konkrét adatok szolgáltatására (éves közvilágítási költség, üzemeltetett 
lámpatestek száma, típusa).  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közvilágítás energia 
megtakarításos korszerűsítése tárgyában további tárgyalást kíván folytatni a szakmailag 
érintett Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületével.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2.-3./ pont: a döntést követő 30 munkanapon belül,   
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 219/2016. 

Tárgy: Fogyatékos személyek nappali ellátására 
alkalmas intézmény létrehozása 
(185. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

219/2016. (V.25.) KT-határozat 
Fogyatékos személyek nappali ellátására alkalmas intézmény létrehozása 

(185. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és Fót Város ESZEI 
igazgatóját, hogy vizsgálják meg, lehetőség van-e Fót városában fogyatékosok nappali 
ellátását szolgáló intézmény létrehozására, az ehhez szükséges infrastrukturális, szakmai, 
pénzügyi feltételek bemutatásával. 
 
Felelős: polgármester, ESZEI igazgató 
Határidő: a Képviselő-testület 2016. év október havi ülés 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 220/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi 
beszámolójának, közhasznúsági jelentésének 
elfogadásáról 
(192. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

220/2016.(V.25.) KT-határozat  
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának, közhasznúsági 

jelentésének elfogadásáról 
(192. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. által készített 2015. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves 
beszámolót és közhasznúsági jelentést, és elfogadja a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2015. december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező 
végösszege: 159.134e Ft, a saját tőke összege: 14.645e Ft, a mérleg szerinti eredmény: 6.180e 
Ft (nyereség). 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 221/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Czuczor G. utca 
szelvény szerinti jobb oldalán a 
balesetveszély    csökkentése érdekében 
kihelyezendő korlátok és az utca bal oldalán 
lévő árok lefedése ügyéről 
(198. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
221/2016.(V.25.) KT-határozat  

Döntés a Fót, Czuczor G. utca szelvény szerinti jobb oldalán a balesetveszély    csökkentése 
érdekében kihelyezendő korlátok és az utca bal oldalán lévő árok lefedése ügyéről 

(198. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Czuczor Gergely 
utca szelvény szerinti jobb oldalán 80 m hosszon korlátot helyez el a Pest Megyei 
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály kérésére a 
balesetveszély csökkentése érdekében, valamint az utca bal oldalán a lakók komfort érzetének 
javítása érdekében az árkot lefedi.   
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladatot a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel végezteti el 1.769.011,- 
Ft+ÁFA, azaz bruttó 2.246.644,- Ft ellenében. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 1./ pontban 
meghatározott feladatra a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel az e határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződés aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladat fedezetét Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. sz. 
módosításával biztosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1./ pontban 
meghatározott feladat fedezetének Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. 
sz. módosításába a pénzmaradványból képzett Fejlesztési céltartalék terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2016. évi költségvetés II. sz. módosításának elfogadása; 
3./ pont: költségvetés elfogadásától számított 10 munkanap; 4./,5./ pontok: 2016. évi 
költségvetés II. sz. módosításának elfogadása 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 222/2016. 

Tárgy: Fót-Központi Református 
Egyházközség támogatási kérelme  
(194. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
222/2016. (V.25.) KT határozat 

Fót-Központi Református Egyházközség támogatási kérelme  
(194. sz. anyag) 

 
1 / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy anyagilag támogatja a Fót-
Központi Református Egyházközség, Vörösmarty tér 4. számú ingatlana városképileg is 
jelentős tető felújítását 2 millió Ft összeggel. 
 
2 / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatási összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe építtesse be, 
annak II. számú módosítása alkalmával. 
 
3 / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott támogatás biztosítása érdekében kössön támogatási szerződést Fót-
Központi Református Egyházközséggel az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás 
átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) számú önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint, Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete II. számú 
módosításának hatályba lépését követő 8 napon belül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: 2016. évi költségvetési rendelet II. számú 
módosításakor, 3./ pont: rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül. 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 



   
 

305 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 223/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Március 15. u. 41. sz. alatti 
postahivatal külső nyílászárók cseréjéről 
(186. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
223/2016.(V.25.) KT-határozat 

Döntés a Fót Március 15. u. 41. sz. alatti postahivatal külső nyílászárók cseréjéről 
(186. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Március 15. u. 41. sz. 
alatti postahivatal külső nyílászáróit műanyag szerkezetű nyílászárókra cserélteti a 186./2016. 
számú előterjesztés 3. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetés kiírás szerinti műszaki 
tartalommal.   
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pont szerinti feladatra 
vonatkozó versenyeztetési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást 186./2016. 
sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 186./2016. sz. 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 
soron következő rendes ülése elé. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisalagi Posta 
nyílászáróinak cseréjére bruttó 2.100.000,-Ft keretösszeget biztosít az „Önkormányzati 
Ingatlanok Felújítási Alapja” sora terhére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 5 munkanapon belül, 
4./pont: az árajánlatok beérkezését követő rendes Képviselő-testületi ülés, 5./pont:a 2016. 
július 6-iKépviselő-testületi ülésre, 6./pont: azonnal   
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 224/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A és C 
épület fsz. 4 db. vizes helyiség felújításáról 
(187. sz. anyag) 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

224/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A és C épület fsz. 4 db. 

vizes helyiség felújításáról 
(187. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Németh Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A és C épület földszint 4 db vizes helyiséget 
felújíttatja a 187./2016. számú előterjesztés 3. sz. mellékletét képező árazatlan költségvetés 
kiírás szerinti műszaki tartalommal.   
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti feladatra 
vonatkozó versenyeztetési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást 187/2016. 
sz. előterjesztés 4. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 187/2016. sz. 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 
polgármester 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 nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést a 187/2016. sz. 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 12.000.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 7. 
sz. melléklet „Németh Kálmán Általános Iskola vizes blokkok felújítása ÁNTSZ előírások 
alapján I. ütem.” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
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Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 napon belül, 
4./pont: a bontást követő 10 napon belül, 5. /pont: az értékelést követő 10 napon belül, 
6./pont: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 225/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Garay János Általános 
Iskola udvar felújítása kapcsán 
(188 sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

225/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a Fót Garay János Általános Iskola udvar felújítása kapcsán 

(188 sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Garay János Általános 
Iskola belső udvarát felújíttatja a 188/2016. 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 versenyeztetési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást 188/2016. 
sz. előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 188/2016. 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 a nyertes kivitelező kiválasztására készítsen előterjesztést a Képviselő-
testület soron következő rendes testületi ülésére. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 7.000.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 6. sz. 
melléklet, 9/2016.(IV.28) önkormányzati rendelet, „Garay János Általános Iskola földes udvar 
burkolása” sora terhére.  
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fóti Garay 
János Általános Iskola által az udvar felújítására adott támogatási összeget –bruttó 2.000.000,-
Ft-, a felújítás többletköltségét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. sz. 
módosításába építse be.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
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Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 napon belül, 
4./pont: a bontást követő 10 napon belül, 5. /pont: az értékelést követő 10 napon belül, 
6./pont: azonnal, 7./pont: 2016.06.25. 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 226/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai épület régi tető felújítása 
tárgyában. 
(127/A. sz. anyag) 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

226/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a Fót Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítása tárgyában. 

(127/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai épület régi tető felújítása ajánlattételi eljárás a rendelkezésre álló pénzügyi 
fedezet hiánya miatt eredménytelen. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás úti tagóvoda régi tető felújítására kiírt költségvetés műszaki tartalmát csökkenti a 127-
A/2016. sz. előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő műszaki tartalomra. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás úti tagóvoda régi tető felújítása költségvetési keretet bruttó 1,0 MFt összeggel 
megemeli az ESZEI ÖNO új iroda kialakítása sor terhére és felkéri a polgármestert, hogy a 
költségvetés módosításáról intézkedjen.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csökkentett műszaki 
tartalommal új versenyeztetési eljárást indít és felhatalmazza a polgármestert a 127-A/2016. 
sz. előterjesztés 6. sz. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csökkentett műszaki 
tartalommal kiírt ajánlattételi eljárásra az alábbi kivitelezőket kéri fel:   
 a,  Techno-Qualitas Ép. Ip. Szolg. Kft.  1194 Budapest, Karton utca 8. 

b,  Grander-Home Kft.    2150 Fót, Garabonciás utca 15. 
 c, Keszi-Bau  Kft.   2120. Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4. 
 d,  Tree-Best Kft.     2151 Fót, Mezősor utca 7. 
 e,  Saturnus Kft.     1173 Budapest, Ferihegyi út 90. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztására készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 
soron következő rendes testületi ülésére. Nyertes kiválasztási szempontja: Nyertes a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő vállalkozó. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás úti tagóvoda régi tető felújítása pénzügyi fedezetét bruttó 18,0 MFt összegben az 
Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítása sorról, míg további bruttó 
1,0 MFt-ot az ESZEI ÖNO új iroda kialakítása sorról biztosítja. 
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Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal,3./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont: 
azonnal, 5./ pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 6./pont: A beérkezett árajánlatok 
kiértékelését követő rendes Képviselő-testületi ülés, 7./pont: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 227/2016. 

Tárgy: Fót Város Közművelődési 
Koncepciójának felülvizsgálata 
(178. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

227/2016.(V.25.) KT-határozat 
Fót Város Közművelődési Koncepciójának felülvizsgálata 

(178. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Közművelődési Koncepciójának 
felülvizsgálata tárgyában készített 178/2016. sz. előterjesztés tárgyalását az októberi ülésre 
elnapolja. 
Határidő: 2016. szeptember 28.  
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 228/2016. 

Tárgy: Döntés a Gödöllő Környéki 
Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) 
Németh Kálmán Emlékházban tartandó fóti 
közgyűlése támogatásáról 
(209. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 
 

228/2016. (V.25.) KT határozat 
Döntés a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE) Németh Kálmán 

Emlékházban tartandó fóti közgyűlése támogatásáról 
(209. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az „Egyéb kulturális tartalék 
keret” sorról 70.000 Ft összeg a GKRTE fóti közgyűlése vendéglátását biztosítsa. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 229/2016. 

Tárgy: Az SOS Gyermek Alapítvány javaslata 
az Önkormányzattal megkötni kívánt 
együttműködési megállapodása tartalmára 
(173. sz. anyag) 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

229/2016.(V.25.) KT-határozat 
Az SOS Gyermek Alapítvány javaslata az Önkormányzattal megkötni kívánt együttműködési 

megállapodása tartalmára 
(173. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SOS Gyermek 
Alapítvánnyal együttműködési megállapodást köt, és felhatalmazza a Polgármestert a 
173/2016. sz. előterjesztés Melléklete szerinti megállapodás aláírására. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a 173. számú előterjesztés melléklete szerinti megállapodás megkötését 
ajánlja fel a Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesületnek, a Fóti Szent Erzsébet 
Karitásznak, és a Fóti Baptista Szeretetszolgálatnak.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, és az általa vezetett 
szociális kerekasztalt, hogy egyeztető tárgyalást kezdeményezzen mindazon szervezetekkel és 
magánszeméllyel, aki szociális feladatot lát el az általa végzett tevékenység feltárására 
vonatkozóan. A tárgyalásokba vonja be a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökét is. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi 
költségvetés koncepciójába a fenti feladatok ellátására a 2017. év folyamán kidolgozott 
feltételek mellett 1 millió forintos keretösszeget szerepeltessen.  
 
Határidő:1./ azonnal, 2./2016. szeptember 30., 3./ 2016. november 3.  
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 230/2016. 

Tárgy: Döntés a Magyar Labdarúgó Szövetség 
és Fót Város Önkormányzata között 2016. 
április 20-án megkötött Együttműködési 
Megállapodás I.sz. módosításáról 
(163/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

230/2016.(V.25) KT-határozat 
Döntés a Magyar Labdarúgó Szövetség és Fót Város Önkormányzata között 2016. április 20-án 

megkötött Együttműködési Megállapodás I.sz. módosításáról 
(163/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 163/A/2016. sz. 
előterjesztésben foglalt tájékoztatást elfogadja. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 163/A/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Magyar Labdarúgó Szövetség és Fót Város 
Önkormányzat között 2016. április 20-án megkötött Együttműködési Megállapodás 1. sz. 
módosítását. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2./ pontban 
megjelölt Megállapodást írja alá és a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
fizetendő önrész különbözet fedezetét bruttó 22.179,- Ft-ot, a költségvetés Magyar Labdarúgó 
Szövetség Országos Pályaépítési Program soráról biztosítsa. 
Határidő: 1./2./3./4.pont: azonnal 
 
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 231/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Boglárka Bölcsőde és 
Óvoda, parkoló kialakítási, kerítés felújítási 
munkái” - tárgyában 
(200. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
231/2016.(V.25.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Boglárka Bölcsőde és Óvoda, parkoló kialakítási, kerítés felújítási munkái” - tárgyában 
(200. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Boglárka Bölcsőde és 
Óvoda előtti parkolót térkő burkolattal látja el és felújítja az Óvoda és a Bölcsőde kerítését. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok ellátására versenyeztetési eljárást indít a 200/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján és felhatalmazza a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
feladatok kivitelezésére az ajánlattételi felhívást a 200/2016. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplő gazdasági társaságok részére megküldi. A nyertes kivitelező 
kiválasztása tárgyalásos eljárással történik. Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő vállalkozó. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi eljárás eredményessége esetén készítsen előterjesztést a nyertes személyének 
kiválasztására a Képviselő-testület, következő rendes ülésére. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott 
feladat pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés „Boglárka Óvoda 
és Bölcsőde, Bölcsőde előtti parkoló és kerítés felújítása” sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./pont:a döntést 
követő 10 munkanapon belül 4./pont:a sikeres ajánlattételi eljárást követő rendes testületi ülés 
5./pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 232/2016. 

Tárgy: Döntés a „2016-2017. között 
üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya 
létesítésének előkészületei” tárgyában. 
(196. sz. anyag) 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

232/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a „2016-2017. között üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya létesítésének előkészületei” 

tárgyában. 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Döntés a „2016-2017 között 
üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya létesítésének előkészületei” tárgyában készített 
196/2016. sz. előterjesztés tárgyalását a júniusi ülésre elnapolja. 
 
Határidő: 2016. május 31.   
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 233/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Vörösmarty tér e. sz. alatti 
1123 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan 
megvételéről szóló szerződés tervezet 
elfogadásáról 
(144/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

233/2016.(V.25.) KT-határozat  
Döntés a Fót Vörösmarty tér e. sz. alatti 1123 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan megvételéről szóló 

szerződés tervezet elfogadásáról 
(144/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fót 
belterület 1123 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 2151 Fót, Vörösmarty tér 6. szám 
alatti,728 m2 alapterületű „kivett lakóház, udvar” megnevezésű belterületi ingatlan 
megvásárlására vonatkozó 144/A/2016. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
adásvételi szerződés tervezetét. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a 144/A/2016. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 

Határidő: 1. pont; azonnal, 2. pont; döntést követő 15 napon belül 

 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 234/2016. 

Tárgy: Döntés a Mozdony utcai járda 
felújításáról és padka rendezéséről 
(199. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
234/2016.(V.25.) KT-határozat 

Döntés a Mozdony utcai járda felújításáról és padka rendezéséről 
(199. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mozdony utcában az 
Alberti Béla utca és Szent Benedek utca közötti járda szakaszt és padkáját felújítja a 
199/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti műszaki tartalommal. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti munkára 
versenyeztetési eljárást indít a 199/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi 
felhívással a kivitelező kiválasztása érdekében. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 199/2016. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében meghatározott 
gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
feladat tárgyában lefolytatott eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az ajánlatok értékelésének 
szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat azok értékelésével együtt terjessze be a Képviselő-
testület elé. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vállalkozói díj 
fedezetéhez szükséges összeget Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének, 
Felújítási kiadások előirányzata: „Járdaépítés (Baross G. u. és a járdaépítési koncepció 
alapján)”soráról biztosítja nettó 2.500 eFt + ÁFA azaz bruttó 3.175eFt keretösszegben. 
 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,2./ pont: azonnal, 3./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 4./,5./ 
pont: a beérkezett ajánlatok értékelését követő rendes testületi ülésen, 6./ pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 



   
 

320 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 235/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Attila utca déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és 
kapubehajtók felújítása kivitelezéshez szükséges 
műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában. 
(204. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

235/2016. (V.25.) KT-határozat 
Döntés Fót, Attila utca déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása 

kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában. 
(204. sz. anyag) 

 
1/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása kivitelezése munkáihoz 
szükséges független műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozó versenyeztetési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  
 
2/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eljárásra két érvényes ajánlatot nyújtottak be. 
 
3/.  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, 571.500-Ft (áfa mentes) 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó Óvári Lászlót - székhely: 2131 Göd. 8. - hirdeti ki. 
 
4/.   Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó eljárás második legjobb ajánlat benyújtója a Béta-Tipp Kft. 
 
5/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes 
pályázóval a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó, a 204/2016.sz. előterjesztés 2. 
számú mellékletét képező tartalmú szerződést írja alá. 
 
6/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 5./ pont 
szerződésében meghatározott műszaki ellenőri munkák fedezetét Fót Város 2016. évi 
költségvetése „Csapadékvíz elvezetés – II. ütem Attila u., Csaba u. felőli szakasz” sora terhére 
biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./- 3./- 4./- 6./ pont azonnal, 5./ pont a döntést követő 20 napon belül. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 236/2016. 

Tárgy: Döntés a 131/2016.(III.30) Kt. határozat 
módosítása tárgyában (Fóti belterületi szilárd 
burkolattal nem rendelkező utcák szilárd 
burkolattal való ellátása) 
(208. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

236/2016.(V.25.) KT határozat 
Döntés a 131/2016.(III.30) Kt. határozat módosítása tárgyában (Fóti belterületi szilárd burkolattal nem 

rendelkező utcák szilárd burkolattal való ellátása) 
(208. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 131/2016.(III.30.) KT 
határozat 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a Fót város belterületén lévő 
szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítési, csapadékvíz elvezetési és járda építési 
terveztetését 2016-ban az alábbi utcák vonatkozásában készítteti el 2.541 fm hosszban:  
1.) Bem József u. - 320m 
2.) Kiss József u. - 180m 
3.) Nagyváradi u. - 121m 
4.) Sipos Pál tér északi oldala - 98m 
5.) Táncsics Mihály köz - 160m 
6.) Vas Gereben u. - 380m 
7.) Batthyány u. - 358m 
8.) Illyés Gyula u. - 260m 
9.) Veres Péter u. - 239m 
10.) Szent István u. - 225m 
11.) Tátra utca-200 m” 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 237/2016. 

Tárgy: Döntés a lejárt határidejű 
határozatok lejelentéséről 
(147. sz. anyag) 
 

 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
237/2016.(V.25.) KT-határozat 

Döntés a lejárt határidejű határozatok lejelentéséről 
(147. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 174/2016. számú 
előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közterület-felügyeleti 
teendők ellátásával kapcsolatban hozott 8/2016. (I.27.) KT határozat és az ezzel összefüggő 
136/2016. (III.30.) KT határozatok végrehajtási határidejét a 2016. október 31. napjára  
módosítja. 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót-Kisalag Református 
Misszió Egyházközség támogatásával kapcsolatban hozott 129/2016. (III.30.) KT határozat 
végrehajtási határidejét a 2016. június 30. napjára módosítja. 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-3./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./ és 4./ pontok azonnal, 2./ pont 2016. október 31., 3./ pont 2016. június 30. 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 238/2016. 

Tárgy: Döntés a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása 

nélküli határozat hozataláról 
(S/1 212. sz. anyag) 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

238/2016.(V.25.) KT-határozat 
Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat 

hozataláról 
(S/1 212. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a 212/2016. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti DMRV Zrt. 
mérlegének és eredmény kimutatását. . 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a 212/2016. sz. előterjesztés 3. számú melléklete szerinti a „Javaslat a 
DMRV Zrt. könyvvizsgáló személyének megválasztására a DMRV Zrt. Közgyűlése 
számára”című javaslatát 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a 212/2016. (V. 25.) sz. előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
„Javaslat a 2015. évben a visszavásárolt dolgozói részvények törzsrészvényekké történő 
átalakításáról, az átalakított részvények tulajdonba adásáról.”című javaslatát. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a” című előterjesztésről szóló, a 212/2016. sz. előterjesztés 5. számú 
mellékelte szerinti „Javaslat a DMRV Zrt. Alapszabályának módosításáról” című javaslatát. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a 212/2016. sz. előterjesztés 6. számú melléklete szerinti a DMRV Zrt. 
Felügyelő Bizottságának beszámolójának elfogadását 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-5./ pont 2016.május 29. 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 239/2016. 

Tárgy: Döntés a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása 
nélküli határozat hozataláról 
(S/1 212. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
239/2016.(V.25.) KT-határozat  

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

(S/1 212. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a DMRV Zrt. Társasági részesedés értékesítésére vonatkozó 
Közgyűlési határozatának visszavonását a 212./2016. (V.25.) számú előterjesztés 
kiegészítésének 2. számú melléklete 1. pontja szerint. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a DMRV Zrt. A Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-vel kötendő 
Megbízási Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalásának visszavonását a 212./2016. 
(V.25.) számú előterjesztés kiegészítésének 2. számú melléklete 2. pontja szerint. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a DMRV Zrt. Alapszabály módosításának visszavonását a 212./2016. 
(V.25.) számú előterjesztés kiegészítésének 2. számú melléklete 3. pontja szerint. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a DMRV Zrt. Létesítő Okirat módosítás visszavonását a Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. esetében a 212./2016. (V.25.) számú előterjesztés kiegészítésének 2. 
számú melléklete 4. pontja szerint. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy igenlő 
döntésével támogassa a DMRV Zrt. A társaság és a tagjai között megkötésre javasolt 
Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadásának 
visszavonását a 212./2016. (V.25.) számú előterjesztés kiegészítésének 5. számú melléklete 1. 
pontja szerint. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-5./ döntéstől számított két napon belül 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 240/2016. 

Tárgy: Döntés a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés tartása 
nélküli határozat hozataláról 
(S/1 212. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
240/2016.(V.25.) KT-határozat 

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

(S/1 212. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jegyzőn keresztül felkéri a 
hivatalt, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 27/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet soros 
módosításába építse be a DMRV Zrt. közgyűlésén való képviseleti jog Polgármesterre történő 
átruházását. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.17.), a Képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló Önkormányzati Rendelet soron 
következő módosítása 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 



   
 

326 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 241/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai 
korszerűsítés”aláírandó tervezői szerződés 
tárgyában 
(S/2 154/B sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

241/2016.(V.25) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai 

korszerűsítés”aláírandó tervezői szerződés tárgyában 
(S/2 154/B sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „ Fót, Apponyi Franciska 
Óvoda Fruzsina utcai épület energetikai korszerűsítés tervezési feladatok”– tervezési 
szerződést a  154/B/2016 sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 154-
B/2016 sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tervezési szerződést a KVADRUM Építész 
Kft.-vel (1034 Budapest, Kecske utca 25.) írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./azonnal,2./pont: döntést követő 3 munkanapon belül,  
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 242/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz 
jelzőlámpás csomópontjának közvilágítási 
berendezése üzemeltetési költségeinek 
viseléséről és a közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek tulajdonba vételéről. (S/3 171/A. 
sz. anyag) 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. május 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

242/2016.(V.25.) KT-határozat  
Döntés Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz jelzőlámpás csomópontjának közvilágítási berendezése 
üzemeltetési költségeinek viseléséről és a közvilágítási hálózat aktív elemeinek tulajdonba 

vételéről. (S/3 171/A. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 178/2016.(IV.27.) KT-
határozat 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vállalja az 1./ pontban 
meghatározott építmény megvalósulása esetén a tervezett közvilágítási berendezések 
üzemeltetési többlet költségének viselését a 171/A/2016. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti mennyiséggel.” 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott tartalommal a változás jelentési jegyzőkönyvet írja alá. 
 
Felelős:Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntéstől számított 15 napon belül 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. május 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 243/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város szilárd burkolattal 
nem rendelkező úthálózatának 2016. évre 
előirányzott utcáinak terveztetéséről 

(109/A. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

243/2016. (VI.2.) KT-határozat 
Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2016. évre előirányzott utcáinak 

terveztetéséről 
(109/A. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elkészítteti az alábbi 
listán szereplő szilárd burkolattal nem rendelkező utcák útépítési, járda építési és csapadékvíz 
elvezetési engedélyezési tervdokumentációjának, valamint kiviteli terveinek, továbbá árazott 
és árazatlan költségvetésének elkészítését és összeállítását, a szükséges hatósági és 
közműegyeztetések lefolytatását és dokumentálását, az engedélyek/jóváhagyások beszerzését: 
 
1.) Bem József u. - 320m 
2.) Kiss József u. - 180m 
3.) Nagyváradi u. - 121m 
4.) Sipos Pál tér északi oldala - 98m 
5.) Táncsics Mihály köz - 160m 
6.) Vas Gereben u. - 380m 
7.) Batthyány u. - 358m 
8.) Illyés Gyula u. - 260m 
9.) Veres Péter u. - 239m 
10.) Szent István u. - 225m 
11.) Tátra utca-200 m 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 109/A/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint ajánlattételi felhívással versenyeztetési eljárást indít az 
1.) pontban meghatározott feladatra. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a 2. pontban 
meghatározott ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást 
a 109/A/2016 sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében meghatározott gazdasági szereplők részére 
küldi meg.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban 
meghatározottak szerint lefolytatott eljárásra benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület 
értékeli, bírálja el és a nyertes személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
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6./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 5. pontnak 
megfelelően a beérkezett ajánlatokról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület bontást 
követő Képviselő-testületi ülésére. 
 
7./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 131/2016.(III.30.) KT 
határozat 2./ pontját visszavonja. 
 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési díj 
fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének a 
Beruházási kiadások előirányzata: ”Útépítési tervek” biztosítani nettó 7.500.000 Ft + ÁFA 
azaz bruttó 9.525.000 Ft keretösszegben.  
9./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
intézkedjen Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének ”Szilárd burkolattal nem 
rendelkező utcák út és járdaépítés, valamint csapadékvíz elvezetés” során lévő nettó 
4.724.409 Ft + ÁFA azaz bruttó 6.000.000.- Ft összeg  Fót Város Költségvetésének III. számú 
módosításakor kerüljön át Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének „Útépítési 
tervek” sorára. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,2./ pont: azonnal, 3./,4./ pont: a döntést követő tíz munkanapon belül, 
5./,6./ pont: az ajánlatok bontását követő Képviselő-testületi ülés, 7./,8./ pont: azonnal, 
9./ pont: a költségvetés III. számú módosítása 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 244/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és 
kapubehajtók felújítására vonatkozó módosított 
kiviteli tervek, árazott és árazatlan költségvetés 
megrendeléséről 

(235. sz. anyag) 
 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

244/2016.(VI.2.) KT-határozat. 
Döntés a Fót, Attila u. déli oldal csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítására 

vonatkozó módosított kiviteli tervek, árazott és árazatlan költségvetés megrendeléséről 
(235. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a TURA-Terv 
Mérnökiroda Kft-től (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) a Fót, Attila u. déli oldal 
csapadékvíz elvezető rendszer, járda és kapubehajtók felújítása kapubehajtók 
felújítására vonatkozó módosított kiviteli tervek, árazott és árazatlan költségvetés 
elkészítését az 1. sz. melléklet szerinti ajánlat szerint azzal, hogy a közműegyeztetésre az 
önkormányzat nem tart igényt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a TURA-Terv 
Kft-vel a vállalkozási szerződést írja alá. 
 
3./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott munkák 
fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése Beruházási kiadások „Csapadékvíz elvezetés – II. 
ütem (Attila utca, Csaba u. felöli szakasz)” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 5 munkanapon belül 3./ pont: azonnal 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 245/2016. 

Tárgy: Döntés a felelős „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és 
terjesztésére” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás 
eredményéről(54/A.sz.anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

245/2016. (VI.2.) KT-határozat. 
Döntés a felelős „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyában 

lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményéről 
(54/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárásra az ajánlattételi határidőig 2 db ajánlat érkezett: 
- WINDHAGER Kft. árajánlat: 100/90 gr. műnyomó – 656.250,- Ft (bruttó) 

        45 gr. újságnyomó papír -  525.000,- Ft (bruttó) 
- Profinyomtatás.hu Kft., havi ellenszolgáltatás: 650.000,- Ft (nettó)  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárásra benyújtott, az 1./ határozati pontban megnevezett ajánlattevők ajánlatai 
érvénytelenek.   
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására és terjesztésére” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredménytelen volt. 
 
4./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 
pontban foglalt döntésről írásban értesítse a Windhager Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a 
Profinyomtatás.hu Kft. ügyvezetőit. 
 
Határidő: 1-4/ pont azonnal,  
Felelős: polgármester 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 246/2016. 

Tárgy: Döntés, a műfüves futballpálya 
villanyszerelési munkáinak megrendelésére 

(163/B. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
246/2016. (VI.2.) Kt-határozat 

Döntés, a műfüves futballpálya villanyszerelési munkáinak megrendelésére 
(163/B. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műfüves futballpálya 
kivitelezésével kapcsolatos műszaki leírásban nem szereplő fogyasztás mérőhely kialakítására 
és az ezzel kapcsolatos áramszolgáltatói ügyintézésre, előzetes árajánlat alapján Tóth György 
vállalkozóval köt szerződést.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott munkák elvégzésére 219.000,- Ft + Áfa vállalkozói díjjal a 
vállalkozási szerződést kösse meg a 163/B sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vállalkozói díjat, amely 
bruttó 300.000,- Ft, valamint a hálózatfejlesztési díjat, ami 71.500,- Ft, az Önkormányzat 
2016. évi költségvetés MLSZ Országos Pályaépítési program beruházás soráról biztosítja.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,2./,3./ pont: azonnal  
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 247/2016. 

Tárgy: Döntés, nyomozást megszüntető 
határozat ellen benyújtandó panasz ügyében 

(234. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

247/2016.(VI.2.) KT-határozat 
Döntés, nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtandó panasz ügyében 

(234. sz. anyag) 
 
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./64. szám alatt hozott, nyomozást megszüntető határozata ellen. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 248/2016. 

Tárgy: Döntés, nyomozást megszüntető 
határozat ellen benyújtandó panasz 
ügyében 

(234. sz. anyag) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
248/2016.(VI.2.) KT-határozat 

Döntés, nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtandó panasz ügyében 
(234. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozat 1. 
számú mellékleteként szereplő panaszt írja alá, és azt legkésőbb 2016. június 3-án küldje meg 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztály részére. 
Határidő: 2016. június 3 
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 249/2016. 

Tárgy: Döntés, nyomozást megszüntető 
határozat ellen benyújtandó panasz ügyében 

(234. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

249/2016.(VI.2.) KT-határozat 
Döntés, nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtandó panasz ügyében 

(234. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írásban kérjen 
tájékoztatást az Állami Számvevőszéktől a Hungária Értékpapír Zrt-vel létrejött jogügylet 
tárgyában folytatott célvizsgálat jelenlegi állapotára és lezárásának, valamint a 
jelentéstervezet megküldésének várható időpontjára vonatkozóan. Felkéri továbbá a jegyzőt, 
hogy a képviselő-testületet a tájékoztatáskérésről a megküldött levél másolatával a júniusi 
rendes képviselő-testületi ülésen, a beérkező válaszról az azt követő első képviselő-testületi 
ülésen tájékoztassa. 
Határidő: júniusi rendes képviselő-testületi ülés, illetve a beérkező választ követő első 
Képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 250/2016. 

Tárgy: Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulási Tanácsülés összehívásáról 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

250/2016.(VI.2.) KT-határozat 
Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsülés összehívásáról 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsi és Pénzügyi Bizottsági ülés összehívásáról és napirendjeiről szóló 
tájékoztatást tudomásul vette. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 251/2016. 
 

Tárgy: Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulási Tanácsülés összehívásáról 
 
 
  

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 02-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
 
 
 

251/2016.(VI.2.) KT-határozat 
Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsülés összehívásáról 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulása ügyében a 2016. IV. 13-án hozott  147/2016. (IV. 13.) KT 
határozat alapján járjon el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 03. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/252 /2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett 
pályázatok ügyében 

(162/A. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/252/2016. (VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok ügyében 

(162/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Döntés a FÓTI Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozólag kiírt pályázat értékelése 
keretein belül benyújtott érvényes pályázók pályázatát figyelembe véve – Sólyomvári Erika 
Mária 2151 Fót, Nagy Lajos király u. 12. szám alatti lakos pályázatát elfogadja, és három 
hónap próbaidő kikötésével, 2016. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig tartó, 2 év 
időtartamra szóló ügyvezetői megbízást ad. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti ügyvezető személyi munkabérét a 177/2016. (IV. 
27.) sz. KT. határozat 2./pontjának megfelelően, bruttó 460.000 Forintban, gépjármű-
költségtérítését havi bruttó 60.000 Forintban, egyéb béren kívüli juttatásait, cafetériát évi 
bruttó 200.000 Forintban állapítja meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezető munkaszerződésével 
kapcsolatos iratokat írja alá, valamint a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; a 3./ pontban foglalt feladat végrehajtására: 2016. július 1. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/253/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett 
pályázatok ügyében 

(162/A. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/253/2016. (VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatok ügyében 

(162/A. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Döntés a FÓTI 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot érvényesnek 
nyilvánítja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy nyújtson 
be előterjesztést a Képviselő-testület júliusi ülésére a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Alapító Okiratának módosítására a Z/252/2016. (VI.22.) KT határozatban foglaltak szerint, 
továbbá az ügyvezetőn kívül további cégjegyzésre jogosult személy(ek) Alapító Okiratban 
történő szerepeltetése érdekében. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. júliusi KT ülés 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

340 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/254/2016. 

Tárgy: Döntés a civil szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek kulturális és sport 
tevékenységét támogató pályázatokról 

(95/A. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/254/2016. (VI.22.) KT határozat 

Döntés a civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális és sport tevékenységét támogató 
pályázatokról 

(95/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek sporttevékenységének támogatására létrehozott Sport 
Pályázati Alapot az érvényes pályázók között az alábbiak szerint osztja meg: 
 

Pályázó Javasolt támogatás 
Jakab Krisztián 250.000 Ft 
Fóti Sakk Klub Egyesület 180.000 Ft 
Vektors Sportegyesület 250.000 Ft 
Mató Gyula 210.000 Ft 
Bordás Annamária 200.000 Ft 
Acél Sándor 125.000 Ft 
„MOST” Szabadidősport Egyesület 90.000 Ft 
Benkö Kardvívó S.E. 30.000 Ft 
„Szilaj és Szelíd” Lovaspark Egyesület 225.000 Ft 
Szülők a Fáy Suliért Alapítvány 250.000 Ft 
Jáger Marina 30.000 Ft 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: pályázók értesítésére: döntést követő 15 napon belül 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ 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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 



   
 

341 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/255/2016. 

Tárgy: Döntés a civil szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek kulturális és sport 
tevékenységét támogató pályázatokról 

(95/A. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/255/2016. (VI.22.) KT határozat 

Döntés a civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális és sport tevékenységét támogató 
pályázatokról 

(95/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek kulturális tevékenységének támogatására létrehozott Kulturális és Közművelődési Pályázati 
Alapot az érvényes pályázók között az alábbiak szerint osztja meg: 
 

Pályázó Javasolt támogatás 
Görbedi Gábor 50.000 Ft 
Fóti Evangélikus Egyházközösség  100.000 Ft 
Winczheim Tibor 50.000 Ft 
Garays Diákokért Alapítvány 100.000 Ft 
Római Katolikus Egyházközösség 175.000 Ft 
„Aprófalva” Alapítvány 100.000 Ft 
Docete et Educate Alapítvány 180.000 Ft 
Lisai Elek János Alapítvány 300.000 Ft 
Kárpát Medencei Művészek Alkotóközössége 75.000 Ft 
Nagy Edit 330.000 Ft 
„Fóti Dal” Alapítvány 200.000 Ft 
Fóti Zenebarátok Egyesülete 160.000 Ft 
Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület 350.000 Ft 
Református Missziói Egyházközösség 250.000 Ft 
Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület 120.000 Ft 
Kiss Eszter 80.000 Ft 
Fóti Kék Boglárka Nagycsaládos Egyesület 79.450 Ft 
Fót-Központi Református Egyházközösség 200.000 Ft 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: pályázók értesítésére: döntést követő 15 napon belül 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ 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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 



   
 

342 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 256/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két ülés 
közötti eseményekről 
(241. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

256/2016. (VI. 22.) KT-határozat 
Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 

(241. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alpolgármester szóbeli 
beszámolóját. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

343 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 257/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két ülés 
közötti eseményekről 
(241. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

257/2016. (VI. 22.) KT-határozat 
Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 

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

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

344 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 258/2016. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló, a két ülés 
közötti eseményekről 
(241. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

 
258/2016. (VI. 22.) KT-határozat 

Polgármesteri beszámoló, a két ülés közötti eseményekről 
(241. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester szabadságolási 
tervét. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

345 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 259/2016. 

Tárgy: Beszámoló a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról 
(227. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
259/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 
(227. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2015. évi beszámolóját és közhasznú 
jelentését a 227/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 
kuratóriumát, hogy a Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság végelszámolása ügyében 
kezdeményezzen egyeztetést a Fóti KÖH és az Önkormányzat jogi képviselőjével.  
Felelős: 1./ Bartos Sándor polgármester, 2./ Bertók István elnök  
Határidő: 1./ azonnal 2./ 2016. augusztus 31.   
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

346 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:260 /2016. 

Tárgy: Döntés a Mogyoródi patak Üzemeltetési 
szerződéséről 
(216. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

260/2016. (VI.22.) KT határozat 
Döntés a Mogyoródi patak Üzemeltetési szerződéséről 

(216. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Gödöllő-Vác Térségi 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2016. május 25. napján hozott 7/2016. (V.25.) KGY határozata 
szerinti 2017. évre vonatkozó bruttó 1.990,- Ft/ha/év összegű önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás mértékét. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 
Fót 097 hrsz. 11.051 nm területű „kivett Mogyoródi patak”, Fót 0244 hrsz. 27.222 nm területű „kivett 
Mogyoródi patak”, Fót 1148 hrsz. 5.117 nm területű „kivett patak”, Fót 1552 hrsz. 3.926 nm területű „kivett 
Mogyoródi patak”, Fót 1562 hrsz. 7.863 nm területű „kivett Mogyoródi patak”, továbbá Fót 0155 hrsz. alatt 
bejegyzett, 2.821 nm területű „kivett árok” (Csömöri patak) megjelölésű ingatlanokra vonatkozóan Üzemeltetési 
szerződést köt a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulattal (Székhely: 2131 Göd, 
Csokonai u. 22., cégjegyzékszám: 13160000-84, adószám: 12472749-2-13). 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt 
döntésekről írásban értesítse a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat képviselőjét. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak 
alapulvételével Fót Város Önkormányzata nevében a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Társulattal az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Fót 097 hrsz. 11.051 nm területű „kivett 
Mogyoródi patak”, Fót 0244 hrsz. 27.222 nm területű „kivett Mogyoródi patak”, Fót 1148 hrsz. 5.117 nm 
területű „kivett patak”, Fót 1552 hrsz. 3.926 nm területű „kivett Mogyoródi patak”, Fót 1562 hrsz. 7.863 nm 
területű „kivett Mogyoródi patak”, továbbá Fót 0155 hrsz. alatt bejegyzett, 2.821 nm területű „kivett árok” 
(Csömöri patak) megjelölésű ingatlanokra vonatkozóan a 216/2016. sz. előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
Üzemeltetési szerződést aláírja. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntések alapján a 2017. évben 
várható költségeket Fót Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének, 
Tagdíjak sorára terveztesse be. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1-2. pont tekintetében azonnal; a 3. pont tekintetében a döntést követő 5 napon belül; a 4. pont 
tekintetében a döntést követő 15 napon belül; az 5. pont tekintetében a 2017. évi költségvetés tervezése. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

347 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 261/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzata és 
Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi 
Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási 
Társulattal, mint Közfoglalkoztatóval történő új 
közfoglalkoztatotti megállapodás megkötése 
tárgyában 
(215. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
261/2016. (VI.22.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzata és Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulattal, mint Közfoglalkoztatóval történő új közfoglalkoztatotti megállapodás 

megkötése tárgyában 
(215. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzata és a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat 2016. július 01. napjától határozatlan időre szóló új 
közfoglalkoztatotti megállapodást a 215/2016. számú előterjesztés 5. számú mellékletben 
foglalt tartalommal elfogadja.  

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
Polgármestert, az 1. pont szerinti új közfoglalkoztatotti megállapodás aláírására Fót Város 
Önkormányzata és a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató 
Vízgazdálkodási Társulat között.  
 
Határidő: június 30 
Felelős: Polgármester 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

348 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 262/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 2016. 
évi közbeszerzési terve I. sz. módosításának 
elfogadásáról 
(106/A. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
262/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve I. sz. módosításának elfogadásáról 
(106/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az e határozat 
1. számú mellékletét képező „Fót Város Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési terv” 1. 
sz. módosítása című dokumentumot.  

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert e határozat 1. pontjában meghatározott 
dokumentum közzétételéről Dr. Sándor Ügyvédi Iroda útján gondoskodjon. 
Határidő: 1./2./: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a jegyzőkönyv 1. sz. 
mellékleteként csatolva! 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

349 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 263/2016. 

Tárgy: Döntés az „Autóbusszal végzett külön 
célú menetrend szerinti személyszállítási 
szolgáltatási feladat ellátása” tárgyú 
közbeszerzési pályázat tekintetében a gazdasági 
szereplők meghatározása tárgyában 
(1/B. sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
263/2016. (VI.22.) KT-határozat 

Döntés az „Autóbusszal végzett külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat 
ellátása” tárgyú közbeszerzési pályázat tekintetében a gazdasági szereplők meghatározása tárgyában 

(1/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Autóbusszal végzett 
külön célú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátása” a 2016. 
szeptember 1. – 2018. augusztus 31. közötti időszakban nyílt közbeszerzési eljárás 
Ajánlattételi felhívását – az egy érdeklődő gazdasági szereplőn kívül – az 1/B/2016. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti gazdasági társaságoknak küldi meg. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda képviselőjét. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1. pont tekintetében azonnal; a 2. pont tekintetében a döntést követő 3 
napon belül. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

350 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 264/2016. 

Tárgy: Döntés a Dunakeszi Kistérségi Társulási 
megállapodás megkötéséről 
(157/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

264/2016. (VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Dunakeszi Kistérségi Társulási megállapodás megkötéséről 

(157/A. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 157/A/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti Társulási Megállapodást nem fogadja el. 
2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Elnökét értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor 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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

351 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 265/2016. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Városa egészségügyi 
ellátásának helyzetéről (a szolgáltatók 
beszámolói alapján) 
(219. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
265/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Tájékoztató Fót Városa egészségügyi ellátásának helyzetéről (a szolgáltatók beszámolói alapján) 
(219. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az egészségügyi 
alapellátás 2015. évi helyzetéről szóló beszámolókat. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal, értesítésre: döntést követő 15 napon belül 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

352 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 266/2016. 

Tárgy: Döntés a nyári szünidei 
gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról 
(222. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

266/2016.(VI.22.) KT- határozat 
Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról 

(222. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kötelező szünidei 
gyermekétkeztetést (déli meleg főétkezést) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére és a beérkezett kérelmek alapján rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek részére (kivéve: 2016. július 18-tól 2016. július 29-ig 
tartó időszakra) a Fóti Közszolgáltató Kft-vel, mint közétkeztetés ellátásával megbízott 
társasággal biztosítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kötelező szünidei 
gyermekétkeztetést (déli meleg főétkezést) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek részére és a beérkezett kérelmek alapján rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek részére 2016. július 18-tól 2016. július 29-ig tartó 
időszakra az AL&R Bt Bíró Háza Étterem és Panzió megbízott társasággal biztosítja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 
2. pontokban rögzített feladatok elvégzéséről szóló vállalkozási szerződéseket a 222/2016. 
számú előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal aláírja.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező szünidei gyermekétkeztetéshez 
szükséges pénzügyi fedezetet a 2016. évi költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai soron  
belső átcsoportosítással biztosítja.   
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kötelező 
szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntésről értesítse a Fóti Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény vezetőjét és a köznevelési intézmények vezetőit. 
 
Határidő:1./, 2./, 4./ pont: 2016. június 27. 3./ pont: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 267/2016. 

Tárgy: Döntés a Jelzőrendszeres 
segítségnyújtás ellátás javításának céljából 
történő 40 db elavult készülék új, korszerűbbre 
cseréléséről, valamint további 8 db 
beszerzéséről 
(231. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

267/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Jelzőrendszeres segítségnyújtás ellátás javításának céljából történő 40 db elavult készülék új, 

korszerűbbre cseréléséről, valamint további 8 db beszerzéséről 
(231. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 231. sz. előterjesztést a 
júliusi ülésre elnapolja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 268/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, ESZEI Hargita utca 36. 
szám alatti Területi Gondozási Központ fűtés 
átalakítása, javítása” – kivitelező kiválasztása 
tárgyában 
(230. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
268 /2016.(VI.22) KT-határozat 

Döntés a „Fót, ESZEI Hargita utca 36. szám alatti Területi Gondozási Központ fűtés átalakítása, 
javítása” – kivitelező kiválasztása tárgyában 

(230. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót ESZEI Hargita utca 36. szám 
alatti Területi Gondozási Központ fűtés átalakításáról, javításáról annak felújításával gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fűtési rendszerjavítási, átalakítási 
munkáira ajánlattételi felhívást az e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 230/2016. sz. 
előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás aláírására és felkéri annak kiküldésére 
az alábbi kivitelezők részére: 
a, Hydro Láng Bt. (Fót, Rév út 77/a.)     Képviseli: Hőlaki Sándor 
b, DDHD Kft. (Budapest, II. Lipótmezei u.12/b)     Képviseli: Deutsch Dániel 
c, Két-Coll Kft. (Budapest, III. Farkastorki lejtő 47/a) Képviseli: Tóth György 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatok kiértékelését 
követően a nyertes kivitelező kiválasztásáról a polgármester dönt és felhatalmazza a polgármestert a 
230/2016. számú előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő kivitelezési szerződés aláírására. Nyertes: 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő gazdasági szereplő. 
 
5./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESZEI Hargita utca 36. szám alatti 
Területi Gondozási Központ fűtés átalakítása, javítása ” – pénzügyi fedezetét az ESZEI ÖNO új iroda 
kialakítása sorról biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelezett összeg 
átcsoportosításáról a költségvetés III. számú módosításakor. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./-3./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 4./pont: 5./pont: 
azonnal. 

 
A fenti határozat 2./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a jegyzőkönyv 2. sz. 
mellékleteként csatolva! 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

355 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 269/2016. 

Tárgy:Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. által meghatározott „Önkormányzati 
rendezvények helyszínei területrendezési 
feladatainak részletes feladat- és 
költségtervezet”-ének elfogadásáról 
(224. sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
269/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. által meghatározott „Önkormányzati rendezvények 
helyszínei területrendezési feladatainak részletes feladat- és költségtervezet”-ének elfogadásáról 

(224. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati rendezvények helyszínei 
területrendezési feladatainak részletes feladat- és költségtervezet”-ének elfogadásáról szóló 
224/2016 számú előterjesztést visszaadja átdolgozásra azzal, hogy a 2016. évi 
költségvetésben  meghatározott összeg szerint, érthető formában kerüljön kidolgozásra az 
előterjesztés.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 6.    
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 270/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Garay János Általános 
Iskolához tartozó repülőgép felújítása tárgyában 
(218. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
270/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Garay János Általános Iskolához tartozó repülőgép felújítása tárgyában 
(218. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Garay János Általános 
Iskola udvarán levő repülőgépet felújíttatja a 218/2016. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező árazatlan költségvetés kiírás, és műszaki leírás szerinti tartalommal.   
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti feladatra 
3 db árajánlatot kér be az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
árajánlatkérést a 218/2016. 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 
polgármester 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 a nyertes kivitelezővel a szerződést írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítás fedezetére 
bruttó 800.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 7. sz. 
melléklet, 11/2016.(V.26) önkormányzati rendelet, „Felújítási kiadások előirányzata 
felújításonként” táblázat „Garay János Általános Iskola repülőgép felújítás” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 napon belül, 
4./pont: a bontást követő 10 napon belül, 5. /pont: az értékelést követő 10 napon belül, 
6./pont: azonnal  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:271 /2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Eőri Barna utcai tagóvoda vizes 
helyiség felújításáról 
(217. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

271/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai tagóvoda vizes helyiség felújításáról 

(217. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, a Boglárka Óvoda  Eöri Barna utcai 
épület „Nyuszi csoport” vizes helyiségének 217/2016. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét képező árazatlan 
költségvetés kiírás szerinti műszaki tartalommal felújíttatja és a kivitelező személyét versenyeztetési eljárás 
keretében választja ki.   
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti feladatra vonatkozó 
versenyeztetési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást 217/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti ajánlattételi felhívást a 
217/2016. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti gazdasági társaságoknak megküldi.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a beérkezett árajánlatok összege a 
nettó 1.000.000,-Ft+Áfa alatt van, az eljárás eredményességéről, érvényességéről és a nyertes ajánlattevő 
személyéről a döntést - Fót Város Önkormányzata valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Versenyszabályzata alapján a polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a beérkezett árajánlatok összege a 
nettó 1.000.000,-Ft+Áfa felett van, az eljárás eredményességéről, érvényességéről és a nyertes ajánlattevő 
személyéről a döntést a Képviselő-testület hozza meg, és felkéri a polgármestert, hogy a nyertes személyének 
kiválasztására készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő rendes testületi ülésére. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat értékelje és 
amennyiben a 4./pontban foglaltak teljesülnek, úgy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést a 217/2016. 
sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére bruttó 2.000.000,-
Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 7. sz. melléklet „Boglárka Óvoda Eöri 
Barna utcai tagintézménye vizes blokk felújítása” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követő 10 munkanapon belül, 5. /pont: beérkezett árajánlatok kiértékelését 
követő rendes testületi ülés, 6./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 7./pont: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 272/2016. 

Tárgy: Fót Baptista Gyülekezet támogatási 
kérelme 
(221. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
272/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Fót Baptista Gyülekezet támogatási kérelme 
(221. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Fóti Baptista Gyülekezet Deák 
Ferenc utca 3. számú alatti ingatlanának fűtéskorszerűsítését 5.000.000 Ft, azaz ötmillió Ft 
összeggel. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatási összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe építtesse be, 
annak III. számú módosítása alkalmával, a céltartalékok között szereplő általános tartalék sor 
keret terhére.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott támogatás biztosítása érdekében kössön támogatási szerződést a Fóti 
Baptista Gyülekezettel az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 
átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak 
szerint.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: 2016. június 23. 3./ pont: rendeletmódosítás 
hatálybalépését követő 8 napon belül. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

359 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 273/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde, Bölcsőde úti épület és Központi 
Konyha közös gázmérő szétválasztása” 
tárgyában 
(149/A. sz. anyag) 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
273/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Döntés a „Fót Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde úti épület és Központi Konyha közös gázmérő 
szétválasztása” tárgyában 

(149/A. sz. anyag) 
  
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde (Forfa Óvoda és Bölcsőde utcai Bölcsőde) valamint Központi Konyha közös 
gázmérő szétválasztása” tervezési feladat ellátása tárgyában lefolytatott ajánlattételi eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertese a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám utca 13. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési 
szerződés aláírására a RODEN Mérnöki Iroda Kft-vel a 149-A/2016. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
gázóra szétválasztás tervezési költségének pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a Beruházási kiadások „Boglárka Óvoda és Bölcsőde gázleválasztás a 
központi konyháról” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal,3./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont: 
azonnal.  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

360 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 274/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Boglárka Bölcsőde és 
Óvoda, parkoló kialakítási, kerítés felújítási 
munkái” – tárgyában 
(200/A. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

274/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Boglárka Bölcsőde és Óvoda, parkoló kialakítási, kerítés felújítási munkái” – tárgyában 

(200/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Boglárka Bölcsőde és Óvoda előtti 
parkoló kialakítási, kerítés felújítási munkái” – tárgyában lefolytatott ajánlattételi eljárás 
eredménytelen. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Boglárka Bölcsőde és Óvoda előtti 
parkoló kialakítási, kerítés felújítási munkái” – tárgyában új ajánlattételi felhívást ír ki. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő kivitelezési 
munkák elvégzése érdekében ajánlattételi felhívást küld ki a 200-A/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján és felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi 
felhívás aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő kivitelezési 
munkák elvégzése érdekében az ajánlattételi felhívást a 200-A/2016. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplő gazdasági társaságok részére megküldi. A nyertes kivitelező kiválasztása 
tárgyalásos eljárással történik. Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást kérő vállalkozó. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Polgármester hozza meg. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi eljárás eredményességét 
követően az e határozat melléklete szerinti szerződést aláírja.  
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./pontban meghatározott 
kivitelezési munkák pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés „Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde előtti parkoló és kerítés felújítása” sorról biztosítja. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Boglárka Bölcsőde és Óvoda előtti 
parkoló kialakítási, kerítés felújítási munkái” kivitelezését követően az előirányzat maradványérték 
felhasználását a képviselő-testület soros ülésén tárgyalja.   
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./-2./pont: azonnal, 3./-4./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 5./pont: a sikeres 
ajánlattételi eljárást és ártárgyalást követően azonnal 6./pont: azonnal 7./ beruházás lezárását követő 
soros ülés  

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 



   
 

361 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 275/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai épület régi tető felújítására 
kivitelező kiválasztása tárgyában 
(127/B. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

275/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítására kivitelező 

kiválasztása tárgyában 
(127/B. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai épület régi tető felújítása csökkentett műszaki tartalmú ajánlattételi eljárása 
eredményes. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott 
eljárásra 2 db érvényes ajánlat érkezett:  

• Techno-Qualitas Kft. (1194 Budapest, Karton utca 8.) 

• Keszi-Bau Kft.(2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.)  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, az 1./pontban rögzített ajánlattételi 
eljárás nyertese a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő Keszi-Bau Kft (2120 Dunakeszi, 
Mányoki Ádám tér 4.)  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kivitelezési szerződést a Keszi-Bau Kft.-vel (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) írja alá a 
127/B/2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás úti tagóvoda régi tető felújítása pénzügyi fedezetét a felújítási kiadások Apponyi 
Franciska Óvoda Ibolyás utcai épület régi tető felújítása sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  

Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./pont a döntést követő 15 munkanapon belül- 4/pont: 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás elkészültét követőrendes testületi ülés, 5./pont: azonnal. 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

362 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 276/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város úthálózatnak 
forgalomtechnikai felülvizsgálat tárgyában a 
nyertes gazdasági társaságról 
(112/A. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

276/2016. (VI.22.) KT-határozat 
Döntés Fót Város úthálózatnak forgalomtechnikai felülvizsgálat tárgyában a nyertes gazdasági 

társaságról 
(112/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város úthálózatának 
forgalomtechnikai felülvizsgálatára vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eljárásra három érvényes ajánlat érkezett be. 
 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, bruttó 882.650-Ft ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot adó SKS TERV Kft.-t - székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 24/A. - hirdeti ki. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a lefolytatott 
versenyeztetési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
követő ajánlatot a Maxroad Kft. (2600 Vác, Somogyi u. 48.) ajánlattevő tette (ajánlati ár: 
bruttó 952.500-, Ft) összeggel. 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes 
pályázóval az 1./ pontban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó, a 112/A/2016.sz. 
előterjesztés 3. számú mellékletét képező tartalmú szerződést írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 5./ pontban 
hivatkozott szerződés 1./ pontjában meghatározott munkák fedezetét Fót Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetése „Forgalomtechnikai felülvizsgálat és annak 
kivitelezése” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./,2./,3./,4./ pont: azonnal, 5./ pont: a döntést követő 20 napon belül, 6./ pont: 
azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

363 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 277/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Németh Kálmán Emlékház 
„kisépület” felújításához szükséges tervezési 
feladatok ellátása tárgyú ajánlattételi eljárás 
eredményéről 
(16/C. sz. anyag) 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

277/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Németh Kálmán Emlékház „kisépület” felújításához szükséges tervezési feladatok 

ellátása tárgyú ajánlattételi eljárás eredményéről 
(16/C. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Németh Kálmán 
Emlékház „kisépület” felújításához szükséges tervezési feladatok ellátására” tervezői 
ajánlattételi eljárást (melyre 2 db árajánlat érkezett) eredményesnek nyilvánítja. 
1. MODUM Építésziroda Kft.(1147 Budapest, Czobor u.60/b) 
2. Vándorépítész Kft. (1034 Budapest, Kecske utca 25.) 
 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Németh Kálmán 
Emlékház „kisépület” felújításához szükséges tervezési feladatok ellátására” a rendelkezésre 
álló 3,0 MFt pénzügyi keretet 348.295,-Ft-tal megemeli a Németh Kálmán Emlékház 
melléképület tervezés, pályázati alap soron rendelkezésre álló 20,0 MFt. keret terhére. 
 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Németh Kálmán 
Emlékház „kisépület” felújításához szükséges tervezési feladatok ellátásának” nyertese a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást igénylő pályázó MODUM Építésziroda Kft. (1147 
Budapest, Czobor u. 60/b). 
 
4./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót, 
Németh Kálmán Emlékház „kisépületének” felújításához szükséges tervezési feladatok 
ellátására a tervezési szerződést a MODUM Építésziroda Kft.-vel (1147 Budapest, Czobor 
u.60/b) a 16/C/2016. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.  
 
5./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Németh Kálmán 
Emlékház „kisépületének” tervezési költségét a 2016. évi költségvetés felújítási kiadások 
Németh Kálmán Emlékház melléképület tervezés, pályázati alap sorról biztosítja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./-3./pont: azonnal, 4./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 5./pont: 
azonnal 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 



   
 

364 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 278/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Apponyi Franciska u. 
csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái” 
kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi eljárás –
tárgyában 
(225. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
278/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Apponyi Franciska u. csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái” kivitelezésére 
vonatkozó ajánlattételi eljárás –tárgyában 

(225. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Apponyi Franciska u. 
csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkáit” a 225/2016. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerint 
műszaki tartalommal elvégezteti. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő kiegészítő 
munkák elvégzésére Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít a 225/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján és felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi 
felhívás aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő munkák 
elvégzésére az ajánlattételi felhívást a 225/2016. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő 
gazdasági társaságok részére megküldi. Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő vállalkozó. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a versenyeztetési eljárás 
eredményének megállapításáról, valamint a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Képviselő-testület 
dönt. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a versenyeztetési 
eljárás eredményessége esetén készítsen előterjesztést a nyertes személyének kiválasztására, a 
Képviselő-testület következő rendes ülésére. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott feladat 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés „Csapadékvíz elvezetés (Apponyi 
Franciska u.)” sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
 
Határidő: 1./ pont: azonnal,2./- 3./ pont: a döntést követő 7 munkanapon belül, 4./- 5./ pont: az 
ajánlatok beérkezését követő rendes testületi ülés 6./ pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  
 
 
2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő intézmények energetikai 
auditjának elvégzéséhez auditor kiválasztásáról 
(52/B. sz. anyag) 

 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
279/2016.(VI.22.) KT-határozat. 

Döntés Fót Város Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai auditjának elvégzéséhez 
auditor kiválasztásáról 

(52/B. sz. anyag) 

1.)  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a ”Fót Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő intézmények energetikai auditja” pályázat eredménytelen. 
Határidő: 1./pont: azonnal  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

366 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 280/2016. 

Tárgy: A DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. üzemeltetési szerződés megkötése 
(242. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

280/2016.(VI.22.) KT-határozat 
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetési szerződés megkötése 

(242. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre 
vonatkozó, a Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Fót Város 
Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének 
szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 
24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain az 
átadás-átvétel után átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték nettó 1.365.210.205 Ft. 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i 
fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben 
rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az 
Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban átadás-átvétel időpontja után valósul meg oly 
módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. és 
az átadás-átvétel ideje között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra 
kerülnek. Az átadás-átvétel időpontjában fennálló nettó bekerülési érték az avulással korrigált 
újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete víziközművekre vonatkozó, a DMRV 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által előkészített átadás-átvételről szóló dokumentumokat 
elfogadja és a 242/2016. számú Et. 4. melléklet szerint felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő víziközművekre 
vonatkozó, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által előkészített üzemeltetési és 
bérleti szerződést elfogadja és a 242/2016. számú Et. 5. melléklet szerint felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. június 30. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 281/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város sportcélú fejlesztései 
tárgyában készült tanulmány tárgyában 
(246. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

281/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés Fót Város sportcélú fejlesztései tárgyában készült tanulmány tárgyában 

(246. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 246/2016. számú 
előterjesztés 3. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a „Fót kerüljön föl 
Magyarország sporttérképére!”című beszámolót. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Megbízási 
szerződés 4. pontjában foglalt 685.800,-Ft megbízási díj kifizetéséről intézkedjen. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a PJB és EEB elnökeit, hogy 7 napon 
belül kezdeményezzenek képviselői egyeztetést Fót Város sportcélú fejlesztései tárgyában 
elkészült tanulmány kapcsán. Az egyeztetésre dr. Elbert Gábort az Elber-Team Bt. 
ügyvezetőjét meg kell hívni.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal, 2./ a teljesítésigazolást követő 15 napon belül 3./ 2016. június 30. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 282/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Honfoglalás sétány 
4020/77 hrsz-ú ingatlanon új játszótér építése, 
illetve a Somlyó tó melletti, a volt Vásár tér 
területén levő, a Sípos Pál játszótér, a Shell kút 
mögötti (lekerekítése) játszótér bővítése új 
játszótéri eszközökkel” ajánlattételi eljárás 
eredményéről (96/A . sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
282/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Honfoglalás sétány 4020/77 hrsz-ú ingatlanon új játszótér építése, illetve a Somlyó tó 
melletti, a volt Vásár tér területén levő, a Sípos Pál játszótér, a Shell kút mögötti (lekerekítése) 

játszótér bővítése új játszótéri eszközökkel” ajánlattételi eljárás eredményéről 
(96/A . sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 126/2016.(III.30.) KT-
határozat alapján meghirdetett „Honfoglalás sétány hrsz: 4020/77 ingatlanon új játszótér 
építése, illetve a Somlyó tó melletti, a volt Vásártér területén levő, a Sipos Pál játszótér, a 
Shell kút mögötti (lekerítése) játszótér bővítése új játszótéri eszközökkel” pályázati eljárás 
eredményes volt.  
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntésével megállapítja, hogy az 1./ pont 
szerinti pályázatra érkezett 2 db érvényes árajánlatot az alábbi cégek adták:  
Bankó Kft. nettó: 14.484.800,-Ft, bruttó: 18.395.696,-Ft; 
Gulyás Team Bt. nettó: 5.118.110,-Ft, bruttó 6.500.000,-Ft.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a lefolytatott ártárgyalásos 
ajánlattételi eljárásra a legalacsonyabb árat adó nyertes ajánlattevő a Gulyás Team Bt.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 96. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti műszaki tartalommal a 
96/A/2016. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti Kivitelezési szerződést a Gulyás Team 
Bt.-vel írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: azonnal 4./pont: a KT-határozat kézhez 
vételétől számított 10 napon belül.  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 283/2016. 

Tárgy: Tájékoztató Mogyoród, EGIS 
Gyógyszertár Zrt., a volt égető területén feltárt 
talaj- és talajvízszennyezés kármentesítése, 
tényfeltárási záró dokumentáció, beavatkozási 
terv és monitoring terv elbírálása ügyében 
beavatkozási I. ütemének végzésére, 
beavatkozási terv készítésére és kármentesítési 
monitoring végzésére kötelező határozat 
módosítása tárgyában (245. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
283/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Tájékoztató Mogyoród, EGIS Gyógyszertár Zrt., a volt égető területén feltárt talaj- és 
talajvízszennyezés kármentesítése, tényfeltárási záró dokumentáció, beavatkozási terv és monitoring 

terv elbírálása ügyében beavatkozási I. ütemének végzésére, beavatkozási terv készítésére és 
kármentesítési monitoring végzésére kötelező határozat módosítása tárgyában 

(245. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal által a PE/KTF/1753-9/2015. számú határozattal módosított, továbbá a Pest 
Megyei Kormányhivatal jogelődje, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség által a KTF: 1776-18/2014. számú határozatával kijavított 
KTF: 1776-7/2014. számon kiadott, beavatkozási terv készítésére és kármentesítési 
monitoring végzésére kötelező határozatot módosító PE/KTF/1495-15/2016. számú 
határozatra vonatkozó tájékoztatást a 245/2016. sz. előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Fejlesztési 
Tanácsnokot, hogy folytasson tárgyalást az EGIS Gyógyszergyár Zrt. képviselőivel Fót Város 
környezetének rendezési lehetőségeiről, kiemelt tekintettel a Mogyoródi patak környékére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ és 2./ azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 284/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Kossuth L. u. 16. sz. alatti 
ingatlan tetőfedés cseréje és a 2.sz. lakás 
felújítási munkáiról 
(189. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

284/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Kossuth L. u. 16. sz. alatti ingatlan tetőfedés cseréje és a 2.sz. lakás felújítási munkáiról 

(189. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti, Kossuth L. u. 16. sz. 
alatti ingatlan tetőfedését lecseréli és a 2. sz. lakást felújíttatja az e határozat mellékletét 
képező árazatlan költségvetés kiírás szerinti műszaki tartalommal.   

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti feladatra 
vonatkozó versenyeztetési eljárás megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívást a 189/2016. 
sz. előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 189/2016. 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 beérkezett 
ajánlatokról készíttessen előterjesztést a pályázatok kiértékelését követő rendes Képviselő-
testületi ülésre. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 12.000.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi -11/2016. (V.26.) 
KT-rendelettel módosított- költségvetésének 7. sz. melléklet „Felújítási kiadások előirányzata 
felújításonként” fejezet „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” sora terhére.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 napon belül, 
4./pont: 2016. július 6. , 5. /pont: 2016. július 6. , 6./pont: azonnal 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a jegyzőkönyv 3. sz. 
mellékleteként csatolva! 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:285/2016. 

Tárgy: Döntés a fóti közkutak megtartása, 
mérősítése tárgyában 
(233. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

285/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a fóti közkutak megtartása, mérősítése tárgyában 

(233. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Képviselő-testület 
480/2015.(XI.18.)KT. határozat 4./ pontját visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
480/2015.(XI.18.) 3./ pontjának megfelelően ismételten járjon el a DMRV ZRT felé a 
működtetni nem kívánt közkutak lezárása és a megmaradó kutak mérősítése érdekében. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont azonnal, 2./ pont a döntést követő 30 napon belül,  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 286/2016. 

Tárgy: Döntés Mobilfót Kft. kérelme a 
tulajdonában lévő 4092/91 hrsz.-ú ingatlant 
terhelő beépítési kötelezettség és annak 
biztosítására feljegyzett elidegenítési tilalom 
törléséről 
(229. sz. anyag) 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
286/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Döntés Mobilfót Kft. kérelme a tulajdonában lévő 4092/91 hrsz.-ú ingatlant 
terhelő beépítési kötelezettség és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési tilalom törléséről 

(229. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel a 
Mobilfót Kft.-t a Fót Város Önkormányzat és a Mobilfót Kft között létrejött 4092/91 hrsz.-ú ingatlan 
adásvételi szerződés 7. pontjában foglalt ingatlan visszavásárlási felajánlás kötelezettségére.       
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 287/2016. 

Tárgy: Helyi rendeletekkel kapcsolatos 
jogharmonizációs feladatok 
(220. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
287/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok 
(220. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi rendeletek jogharmonizációs célú 
felülvizsgálatáról szóló jegyzői tájékoztatást tudomásul veszi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
2./ A Képviselő-testület egyes helyi rendeleteinek jogharmonizációs célú további felülvizsgálatára az 
alábbi Ütemtervet határozza meg: 
 
2.1. A Képviselő-testület 2016. július 6-i ülésére –amikor a Képviselő-testület a 220/2016. sz. 
előterjesztés 1-13. sz. mellékletei szerinti rendelet-tervezeteket is tárgyalja - készüljön előterjesztés a 
16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról: a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi 
szabályairól. 
Határidő: 2016. június 23. 
Felelős: jegyző 
2.2. A Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról: 

� 1/1999.(II.1.) - Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

� 18/2005. (X.19.) - Az elektronikus ügyintézésről és a hatósági szerződésről 
� 25/2003. (X.15.) - A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról 
� 34/2011. (XI.25.) - Fót Város területén mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes 

tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeiről 
� 2/2011. (II.14.) - Gyermekvédelem 
� 7/2011. (III.3.) - Az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési 

térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjának szabályozásáról 

� 8/2011. (III.04.) - A házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn 
kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről 

� 26/2011. (IX.30.) - Helyi utcanevekről és a házszám rendezés szabályairól 
� 19/2012. (VII.05.) - Az állatok tartásának helyi szabályai, 
továbbá a: 
� 12/2013. (III.20.) Az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló rendelet módosításáról 
� 16/2014. (V.22.) Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet módosításáról 
� 23/2015. (XI.19.) A lakások és helyiség hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás 

önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 
rendelet módosításáról 

Határidő: 2016. szeptember 6. 
Felelős: jegyző 
 
2.3. A Képviselő-testület 2016. október 27-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatáról: 
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� 26/2000.(XII.8.) - A helyi közművelődésről 
� 32/2011. (XI.18.) - A Fót városnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról 

� 11/1996./VI.12./ - A munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról 
� 15/2001. (VII.13.) - Helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről 
� 25/1999.(XII.10.) - A települési környezet védelméről 
� 26/2008. (XII.10.) - A város gépjármű elhelyezéseinek elősegítése 

Határidő: 2016. október 5. 
Felelős: jegyző 
 
2.4. A Képviselő-testület 2016. november 23-i ülésére – a helyi adórendeletek és a környezetterhelési 
díjról szóló rendelet eleve tervezett felülvizsgálatán túl - készüljön előterjesztés az alábbi 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról: 

� 10/1999.(VI.18.) - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályainak 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

� 1/2006. (II.08.) - A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
Határidő: 2016. október 25. 
Felelős: jegyző 
 
2.5 A Képviselő-testület 2016. december 14-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatáról: 

� 2/2016. (I.28.) - a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről 

� 10/1998.(III.26.) - A helyi népszavazás és népi kezdeményezés szabályozásáról 
Határidő: 2016. november 22. 
Felelős: jegyző 
 
2.6 A Képviselő-testület 2017. február 22-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatáról: 

� 2/1996./I.24./ - Lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: jegyző 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Főépítészt, hogy a 762016.(IV.14.) 
sz. Jegyzői utasítás 2. sz. függeléke értelmében témafelelősi ügykörébe tartozó helyi rendeletek 
jogharmonizációs célú felülvizsgálatát a Helyi Építési Szabályzat módosításának részeként végezze el, 
és annak megfelelő rendelet-alkotási javaslatait terjessze a Képviselő-testület 2016. decemberi rendes 
ülése elé. 
Határidő: 2016. november 15. 
Felelős: főépítész 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 288/2016. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

(232. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
288/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(232. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 232/2016. számú 
előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi honlap 
átalakításával és működtetésével kapcsolatos valamennyi szempont feltárása, értékelése, és az 
értékelés eredményeképpen javaslattétellel kapcsolatban hozott 497/2015. (II.26.) és 
184/2016.(IV.27.) KT határozat végrehajtási határidejét a 2016. december 31. napjára 
módosítja. 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Döntés városi 
rendezvények beruházási javaslatáról hozott 171/2016. (IV.27.) KT határozatát visszavonja. 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-3./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./-4./ pontok azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 289/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Garay János Általános 
Iskola udvar felújítása tárgyában ismételt 
eljárás 
S/1 (188/A. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
289/2016. (VI.22.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola udvar felújítása tárgyában ismételt eljárás 
S/1 (188/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Garay János Általános Iskola 
udvar felújítás” – tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárás eredménytelen, mivel arra határidőben 
egyetlen ajánlat sem került benyújtásra. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Garay János Általános Iskola 
udvar felújítás ” – tárgyában új versenyeztetési eljárást indít a 188/A/2016. számú előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező ajánlattételi felhívással. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Garay János Általános Iskola 
belső udvarát felújíttatja a 188/A/2016. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét képező árazatlan 
költségvetés kiírás szerinti műszaki tartalommal.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 188/A/2016. 
számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező  ajánlattételi felhívás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti ajánlattételi 
felhívást a 188/A/2016. számú előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti gazdasági társaságoknak 
megküldi. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás eredményességéről, 
érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a polgármester hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat 
értékelje és a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést a 188/A/2016. számú előterjesztés 1.sz. 
melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére bruttó 
9.000.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 6. sz. melléklete 
„Garay János Általános Iskola földes udvar burkolása” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: azonnal 4./pont: a döntést követő 5 napon belül, 
5./pont: a döntést követő 7 napon belül 6./pont: a bontást követő 3 napon belül, 7. /pont: az értékelést 
követő 5 napon belül, 8./pont: azonnal,  

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 290/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Ibolyás utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása 
kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri 
feladatok elvégzése tárgyában 
S/2 (123/B. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

290/2016. (VI.22.) KT-határozat 
Döntés Fót, Ibolyás utca és Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása kivitelezéshez szükséges 

műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 
S/2 (123/B. sz. anyag) 

 
 
1/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ibolya utca és Gyümölcsös utca 
martaszfaltos felújítása kivitelezése munkáihoz szükséges független műszaki ellenőr kiválasztására 
vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
2/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eljárásra két érvényes ajánlatot nyújtottak be 
 

1. Vörös és Vörös Kft. Br. 635.000,-Ft 
      2.   Arkkitehti Kft. Br. 762.000,-Ft  
 
3/.  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, 635.000-Ft ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot adó Vörös és Vörös Kft. - székhely: 6300 Kalocsa, Majoranna u. 21. - hirdeti ki. 
4/.   Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó  versenyeztetési eljárásban a második legjobb ajánlat benyújtója a Arkkitehti Kft. 
5/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó, a 123/B/2016.sz. előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező tartalmú szerződést írja alá. 
6/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 5./ pont szerződésében 
meghatározott műszaki ellenőri munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése ”Külterületi 
önkormányzati utak mart aszfalttal való terítése (Ibolya, Gyümölcsös)” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./- 3./- 4./ pont: azonnal, 5./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül., 6./ pont: 
azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 291/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és 
felújítás” kivitelezéséhez szükséges műszaki 
ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 
S/3 (195/A. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
291/2016. (VI.22.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, négy utca útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” 
kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzése tárgyában 

S/3 (195/A. sz. anyag) 
 
1/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, négy utca útépítés, járda építés, 
csapadékvíz elvezetés építés és felújítása kivitelezési munkáihoz szükséges független műszaki ellenőr 
kiválasztására vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
2/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eljárásra négy érvényes ajánlatot nyújtottak be. 

1. Vörös és Vörös Kft. Br. 3.810.000,-Ft 
      2.   Arkkitehti Kft. Br. 4.749.800,-Ft 
      3.   Béta-Tipp Kft.           Br. 4.000.500,-Ft 
      4.   Óvári László        2.900,000.-Ft (ÁFA mentes) 
 
3/.  Fót város önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri feladatok ellátására 
vonatkozó eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, 2.900.000,-Ft (áfa mentes) ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot adó óvári lászlót - székhely: 2131 Göd, Vadőr u. 8. - hirdeti ki. 
 
4/.   Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vonatkozó eljárásra a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő 
ajánlat benyújtója a Vörös és Vörös Kft. 
 
5/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó, a 195/A/2016. sz. előterjesztés 2. számú mellékletét 
képező tartalmú szerződést írja alá. 
 
6/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 5./ pont szerződésében 
meghatározott műszaki ellenőri munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése ” Csapadékvíz 
elvezetés – III. ütem (Kund Pál u.)., Csapadékvíz elvezetés – III. ütem (Tóth Árpád u.), Csapadékvíz 
elvezetés – III. ütem (Madách u.) Csapadékvíz elvezetés – III. ütem (Beniczky u.), Útépítés Kund Pál, 
Útépítés Beniczky köz, Útépítés Tóth Árpád” sorai terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./- 3./- 4./ pont azonnal, 5./ pont a döntést követő 10 napon belül, 6./ pont azonnal. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:292 /2016. 

Tárgy: Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény Szakmai Program 
elfogadása 
(223. sz. anyag) 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
292/2016.(VI.22.) KT-határozat 

Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szakmai Program elfogadása 
(223. sz. anyag) 

 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a „Fogyatékos személyek nappali 
ellátására alkalmas intézmény létrehozása” tárgyában hozott 219/2016. (V.25.) KT-
határozatát.  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és Fót Város ESZEI 
igazgatóját, hogy vizsgálják meg - a szociális kerekasztal bevonásával -, lehetőség van-e Fót 
városában fogyatékosok és demens személyek nappali ellátását szolgáló intézmény 
létrehozására, az ehhez szükséges infrastrukturális, szakmai, pénzügyi feltételek 
bemutatásával. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és Fót Város ESZEI 
igazgatóját, hogy a szociális terület kötelező és önként vállalt feladatairól készítsen kimutatást 
2016.  szeptember 1-éig.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal, 2./ 2016. decemberi KT-ülés (2016. november 22.) 3./ 2016. augusztus 
31.    

 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 293/2016. 

Tárgy: Döntés a közbeszerzési eljárás 
hatálya alá nem tartozó árubeszerzések és 
szolgáltatások megrendelésénél a 
garanciális visszatartás időtartamáról 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

293/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a közbeszerzési eljárás hatálya alá nem tartozó árubeszerzések és szolgáltatások 

megrendelésénél a garanciális visszatartás időtartamáról 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016. július 1-től azoknál az 
árubeszerzéseknél és szolgáltatás megrendeléseknél, amelyeknél nem kell közbeszerzési 
eljárást lefolytatni a garanciális visszatartás időtartama maximálisan 1 év legyen.    
Felelős: Bartos Sándor Polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 294/2016. 

Tárgy: Döntés a Nyugati Iparterületet 
önkormányzat önköltségén történő 
rendbetételéről 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

294/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés a Nyugati Iparterületet önkormányzat önköltségén történő rendbetételéről 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyugati Iparterületet saját 
költségén rendbe rakatja, ennek érdekében felkéri a 25/2016. (I.27.) Kt-határozat 2. pontjával 
létrehozott tárgyaló delegációt, hogy a 2016. júliusi képviselő-testületi ülésre készítsen 
előterjesztést a természetben Fót 2027/2 hrsz erdő-telepítésre vonatkozóan.  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyugati Iparterület 
rendezésével érintett feltáró utat úgy alakítja, hogy egyenesen érkezzen a Jedlik Ányos utcára.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nyugati Iparterület 
rendezését követően az érintett tulajdonosokkal együttesen kívánja értékesíteni a területet.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ 2016. június 23.  2./és 3./ azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

382 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 295/2016. 

Tárgy: Döntés az ESZEI-nél folyó 
nyomozásról készítendő tájékoztatóról 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. június 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

295/2016.(VI.22.) KT-határozat 
Döntés az ESZEI-nél folyó nyomozásról készítendő tájékoztatóról 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ESZEI vezetőjét, hogy július 6-i KT 
ülésre készítsen írásbeli tájékoztatót az ESZEI-nél folyó Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Dunakeszi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály nyomozásával kapcsolatosan. 
Felelős: Bartos Sándor Polgármester  
Határidő: 2016. június 27. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. június 22. 
 



   
 

383 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:296 /2016. 

Tárgy: Döntés szociális térkép 
elfogadásáról 
(263.sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
296/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés szociális térkép elfogadásáról 
(263.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Városának Szociális 
Térképe 2015-2016. tanulmány elfogadásáról szóló 263. sz. anyag tárgyalását 2016. július 13-
i rendkívül ülésére elnapolja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 



   
 

384 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/297/2016. 

Tárgy: Döntés a rota vírus, valamint a 
bárányhimlő vírus elleni oltás beszerzése 
tárgyában  
(Z/158/A. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/297/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés a rota vírus, valamint a bárányhimlő vírus elleni oltás beszerzése tárgyában  

(Z/158/A. sz. anyag) 
 

1/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rota vírus elleni védőoltás 
rendelése tárgyú versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
2/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eljárásra egy érvényes ajánlatot nyújtottak be. 

1. GlaxoSmithKline Kft. Br. 5.377.400,-Ft 
 
3/.  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rota vírus elleni védőoltás 
rendelése tárgyú eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, bruttó 5.377.400 Ft 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó GlaxoSmithKline Kft-t. (székhely: 1124 Budapest, 
Csörsz u. 43.) hirdeti ki. 
 
4/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes 
pályázóval a Rota vírus elleni védőoltás rendelésére vonatkozó, a 158/A/2016. sz. 
előterjesztés 4. melléklet szerinti keretszerződést 2016. augusztus 22-i hatállyal írja alá. 
 
5/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 4./ pont szerinti 
szerződésben meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése 
KT dologi kiadások 1.” sora terhére biztosítja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a házi gyermekorvosokat, hogy az 
Önkormányzat által biztosított, Rota vírus elleni védőoltás hasznosulásának tapasztalatairól - 
a 2016. évi tevékenységükről szóló beszámolójuk részeként - adjanak visszajelzést a 
Képviselő-testületnek, a Testület 2017. májusi rendes ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1- 3. és 5./pont azonnal, 4./ pont a döntést követő 10 napon belül, 6./ pont: 2017. 
évi Munkaterv szerint 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 



   
 

385 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/298/2016. 

Tárgy: Döntés a rota vírus, valamint a 
bárányhimlő vírus elleni oltás beszerzése 
tárgyában  
(Z/158/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/298/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés a rota vírus, valamint a bárányhimlő vírus elleni oltás beszerzése tárgyában  

(Z/158/A. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bárányhimlő vírus elleni 
védőoltás rendelése tárgyú versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. E döntésről 
az Ajánlattevőt írásban is értesíteni kell. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. július 11. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

386 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/299/2016. 

Tárgy: Döntés a 059/28 hrsz.-ú 
földterületből, 2 ha vásárlási szándék 
kérelemről 
(Z/244. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/299/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés a 059/28 hrsz.-ú földterületből, 2 ha vásárlási szándék kérelemről 

(Z/244. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sz. T. és P. L. - 
Z/244/2016. sz. anyagként előterjesztett - kérelme alapján nem kívánja értékesíteni a Fót 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 059/28 hrsz-ú, 80 189 m2 alapterületű, 
külterületi, „szántó” művelési ágú ingatlan 2494/10000-es tulajdoni hányadát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 
kérelmezőket értesítse. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

387 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/300/2016. 

Tárgy: Döntés a 059/28 hrsz.-ú 
földterületből, 2 ha vásárlási szándék 
kérelemről 
(Z/244. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/300/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés a 059/28 hrsz.-ú földterületből, 2 ha vásárlási szándék kérelemről 

(Z/244. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 059/28 hrsz-ú, 
80 189 m2 alapterületű, külterületi, „szántó” művelési ágú ingatlan értékesítéséről készítsen 
előterjesztést a soron következő rendes testületi ülésre, a versenyeztetési szabályozás szerint. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. augusztus 31.  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

388 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/301 /2016. 

Tárgy: Döntés a JDA 322 forgalmi rendszámú 
gépkocsiban keletkezett kár megtérítése iránti 
kérelemről 
(Z/269. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/301/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés a JDA 322 forgalmi rendszámú gépkocsiban keletkezett kár megtérítése iránti kérelemről 

(Z/269. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy D. M. 2151 Fót, Móricz 
Zsigmond u. 39. sz. alatti lakos tulajdonában álló, - a lánya által vezetett -JDA 322 forgalmi 
rendszámú gépkocsiban, 2016. március 8-i káresemény kapcsán keletkezett kárigényt, miután 
hiánypótlási felszólításnak a kérelmező nem tett eleget, elutasítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről írásban 
értesítse D. M. G. 2151 Fót, Bokor u. 48. sz. alatti lakost. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hivatalhoz beérkező 
kártérítési, kártalanítási tárgykörben benyújtott beadványok elbírálását a jövőben a Polgármester 
hatáskörébe kívánja utalni azzal, hogy amennyiben annak megalapozatlanságát észleli, úgy hozzon 
elutasító döntést. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 
SZMSZ-e a hatáskör telepítéshez szükséges módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület 
2016. szeptember havi rendes ülése elé. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 3./ pontban 
említett beadványt a Polgármester kellően meglapozottnak találja, akkor azt érdemi elbírálásra köteles 
a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé terjeszteni. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert a 
kártérítési, kártalanítási ügyekben meghozott döntés károsult részére történő hivatalos közlésére. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyi lapban jelentessen meg közleményt a 
gépjármű-kárigény bejelentésének tartalmi és formai követelményeiről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1. pont: azonnal, 2. pont: a döntést követő 15 napon belül, 3. pont: azonnal, 4. pont: a soron 
következő rendes ülés, 5. pont: a soron következő rendes ülés, 6. pont: azonnal, 7. pont: soron 
következő lapzárta 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

389 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/302 /2016. 

Tárgy: Döntés Fót Kossuth L. utca 28. sz. alatti 
ingatlan kiürítésével kapcsolatban 
(Z/191. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/302/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés Fót Kossuth L. utca 28. sz. alatti ingatlan kiürítésével kapcsolatban 
(Z/191. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos utca 28. számú 
ingatlan 3. sz. lakás kiürítése érdekében – megfelelő cserelakás hiányában – R.S-né lakásbérlő részére 
az ingatlan értékforgalmi értékbecslésen alapuló pénzbeli térítés kifizetésére a költségvetési rendelet 3. 
számú módosításában bruttó 3.298.000 forintot biztosít az általános tartalék terhére. 
  
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
költségvetés 3. sz. módosítás fedezet megléte esetén aláírja a megállapodást R.S-néval 3 298 000 
forint pénzbeli térítésről, amely R.S-né részére a Fót, Kossuth Lajos u. 28/3 sz. alatti lakása 
Önkormányzat javára átadását követő napon folyósítható. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos utca 28. számú 
ingatlan kiürítése érdekében az 1. és 2. számú lakás B.G., B.B. és B.B bérlőtársaknak, és Z-né G.K. 
lakáshasználónak a Fót, Kossuth u. 16. fszt. 2. szám - beköltözhetőség érdekében felújítandó - alatti 76 
m2 alapterületű összkomfortos lakást jelöli ki, annak Önkormányzat által történő felújítást követően. A 
felújítás módjáról és költségéről a Képviselő-testület 284/2016.(VI.22.) KT határozatával döntött. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kossuth 
Lajos u. 16. fszt. 2 sz. alatti lakás felújítását követően aláírja a lakás kiutaló határozatát a 3. pontban 
felsoroltak részére. 
 
5./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth Lajos utca 28. számú 
ingatlan kiürítése érdekében a 4. számú lakás használójának M. J-nek kijelöli a Fót, Kossuth Lajos 
utca 20. fszt. 3. számú 25 m2 alapterületű lakást. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 5./ 
pontban említett Fót, Kossuth Lajos u. 20. fszt. 3 számú lakásra vonatkozó bérleti szerződést írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. pont; 2016. évi költségvetés 3. sz. módosításakor, 2. pont; 2016. évi költségvetés 3. sz. 
módosítását követő 30 napon belül, 3-4 pont; Kossuth u. 16/2 sz. lakás felújítást követő 30 napon belül 
5. pont; azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 



   
 

390 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/303/2016. 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati 
bérlakásokban jelenleg együttlakó 
személyek jogviszonyának vizsgálatáról a 
helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján 
(Z/226. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/303/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban jelenleg együttlakó személyek jogviszonyának 

vizsgálatáról a helyszíni bejáráson tapasztaltak alapján 
(Z/226. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 
önkormányzati bérlakásokban jelenleg együttlakó személyek jogviszonyának vizsgálatára 
vonatkozó 226/2016. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező beszámolót. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert, hogy 
önkormányzati bérlakásban tartózkodó, jogcímnélküli, 3 havi bérleti díjat meghaladó mértékű 
tartozással rendelkező személyekkel szemben indítson ingatlan kiürítésére és használati díj 
megfizetésére vonatkozó peres eljárást.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

391 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/304 /2016. 

Tárgy: Tájékoztató P.J. Fót Kossuth L. utca 
16. szám alatti lakáshasználó helyzetéről 
(Z/249. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/304/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Tájékoztató P.J. Fót Kossuth L. utca 16. szám alatti lakáshasználó helyzetéről 

(Z/249. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és tudomásul veszi 
P. J. jogcím nélküli lakáshasználó helyzetéről szóló tájékoztatást. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben P.J. Fót, Kossuth 
u. 16. szám alatti jogcím nélküli lakáshasználó 2016. szeptember 1. napjáig nem adja át a 
lakást kiürített állapotban, illetve a felhalmozott tartozását hiánytalanul nem fizeti meg, akkor 
ellene a lakás kiürítési, valamint a felhalmozott hátralék megfizetése iránti peres eljárást indít. 
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./- 2./ pont: azonnal, 3./pont: döntést követő 15 munkanapon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/305/2016. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 
(S/3-274. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/305/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 

(S/3-274. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tulajdonosa azzal a módosítással elfogadja a Kft. Alapító Okirata Z/274/2016-S/3. sz. 1. 
számú melléklete szerinti Módosító Okiratát, hogy abban a Kft. tevékenységi köre 
kiegészítésére vonatkozó rendelkezés ne szerepeljen. 
 
2./ A Képviselő-testület elfogadja a fentiek szerinti Módosító Okirat rendelkezéseivel 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, és felhatalmazza a Polgármestert e 
dokumentumok aláírására, valamint a változásbejegyzési eljáráshoz szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/306/2016. 

Tárgy: Döntés 2151 Fót, Mindszenty József 
u. 16. szám (régi cím szerint Sárvári u. 16.) 
alatti lakos 2090 hrsz-ú ingatlanát terhelő 
jelzálogjog törléséről 
(Z/272/2016-S/4. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/306/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés 2151 Fót, Mindszenty József u. 16. szám (régi cím szerint Sárvári u. 16.) alatti lakos 

2090 hrsz-ú ingatlanát terhelő jelzálogjog törléséről 
(Z/272/2016-S/4. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fót, belterület 
2090 hrsz. alatt nyilvántartott, ingatlan tulajdoni lapjának III. rész 3. sorszám alatt Fót Város 
Önkormányzat javára bejegyzett 100.000,-Ft azaz Egyszázezer forint jelzálogjogot töröltesse, 
mivel H-né P.É. a munkáltatói kölcsönt az Önkormányzat részére visszafizette.  

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
törlési engedélyt készíttesse el és ügyvédi ellenjegyzéssel írja alá, valamint, hogy a 
jelzálogjog törléséhez szükséges eljárásra az ügyvédi meghatalmazást írja alá, és intézkedjen 
annak Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztályához történő benyújtása érdekében. 
 
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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 307/2016. 

Tárgy: Döntés a „Gázenergia beszerzés Fót 
Város Önkormányzata részér 2016-2017” 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
(265. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

307/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés a „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részér 2016-2017” közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
(265. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Gázenergia beszerzés Fót Város 
Önkormányzata részére 2016-2017.” tárgyában a 265/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, 
eljárást megindító Ajánlattételi felhívás alapján a közbeszerzési eljárást megindítja azzal a kikötéssel, 
hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli hatálya alatt a szerződő felek irányában áremelést nem 
érvényesíthet. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gázenergia beszerzés Fót Város 
Önkormányzata részére 2016-2017.” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban a szolgáltatás 
időtartamát 2016. 10. 01. 06.00 CET - 2017. 10.01. 06.00 CET közötti határozott időtartamra 
vonatkozóan határozza meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gázenergia beszerzés Fót Város 
Önkormányzata részére 2016-2017” tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását a 265/2016. sz. 
előterjesztés 4. sz. melléklet szerinti gazdasági társaságoknak, továbbá az ALTEO Energiaszolgáltató 
Nyrt.-nek megküldi. 
 
4./ 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 Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a „Gázenergia 
beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2016-2017.” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményessége esetén a szerződést írja alá az eljárás nyertesével. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott földgáz 
beszerzés pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében biztosítja, és egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2017. évi fedezet 
2017. évi költségvetésbe történő beépítéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-3./ pont: azonnal, 4./ pont: a bírálóbizottság döntési javaslatának beterjesztését követő 5 
napon belül, 5./ pont: a nyertes személyének megállapítását követő 15 napon belül, 6./ pont azonnal, 
továbbá a 2017. évi költségvetés megállapításakor. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 308/2016. 

Tárgy: Döntés a „Villamos energia 
beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 
2017” közbeszerzési eljárás megindításáról 
(266. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
308/2016. (VII.6.) KT-határozat  

Döntés a „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017” közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

(266. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata, 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére közösen 
közbeszerzési eljárást folytat le villamos áram, továbbá közvilágítási hálózat villamos energia 
igényének ellátása tárgyában. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat, 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére villamos 
áram, valamint közvilágítási hálózat villamos energiaigényének ellátása tárgyában a 
266/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, eljárást megindító felhívás alapján a 
közbeszerzési eljárást megindítja azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés 
időbeli hatálya alatt a szerződő felek irányában áremelést nem érvényesíthet. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Villamos energia 
beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017” tárgyú közbeszerzés ajánlati felhívását a 
266/2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklet szerinti gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vezetékes villamos áram, 
valamint közvilágítási hálózat villamos energiaigényének ellátása tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban a szolgáltatás időtartamát 2017. január 01. 00.00 óra és 2017. 
december 31. 24.00 óra közötti határozott 12 hónap időtartamra vonatkozóan határozza 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. Az ajánlatok értékelésének szempontja Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb ár. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a Jegyzőt és a 
Fóti GESZ vezetőjét, hogy a villamos áram, valamint közvilágítási hálózat villamos 
energiaigényének ellátása 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 a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében biztosítja, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fedezet 
2017. évi költségvetésbe történő beépítéséről. 
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Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-4./ pont: azonnal, 5./ pont: a bírálóbizottság döntési javaslatának beterjesztését 
követő Képviselő-testületi ülés, 6./ pont: az összegzés megküldésének napját követő 30 napon 
belül, 7./ pont: 2016. október 31., illetve tárgyév február 15. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:309 /2016. 

Tárgy: Döntés a”Fót Barackos gázellátó „külső” 
vezeték tervezése” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
(110/B. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

309/2016. (VI.22.) KT-határozat 
Döntés a”Fót Barackos gázellátó „külső” vezeték tervezése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 

eljárás eredményéről 
(110/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „2151 Fót, Barackos gázellátó 
„külső” vezeték tervezése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásra az ajánlattételi határidőig 2 
db ajánlat érkezett: 
- RODEN Mérnöki Iroda Kft., ajánlati ár: 5.750.000,- Ft (nettó) 
- Ép-Totál Építőipari Tervező, Szervező és Szaktanácsadó Kft., ajánlati ár: 7.220.000,- Ft (nettó)  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „2151 Fót, Barackos gázellátó 
„külső” vezeték tervezése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásra benyújtott, RODEN Mérnöki 
Iroda Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, az Ép-Totál Építőipari Tervező, Szervező és Szaktanácsadó 
Kft ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pontja alapján.   
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2151 Fót, Barackos gázellátó 
„külső” vezeték tervezése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese, a legjobb ár-érték 
arányú ajánlattevő a: 

RODEN Mérnöki Iroda Kft.,  
ajánlati ár: 5.750.000,- Ft (nettó) 

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „2151 Fót, Barackos gázellátó 
„külső” vezeték tervezése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Tervezési Szerződést 
a 110-A/2016. sz. előterjesztés, 1. sz. melléklet szerinti tartalommal írja alá az eljárás 3./ pontban 
meghatározott nyertesével. Az ellenszolgáltatás összege rendelkezésre áll, a 2016-os költségvetés - 
beruházás – „Barackos területfejlesztés (közművek, kivitelezés)” során. 
 
Határidő: 1-4/ pont: azonnal, 5./ pont: döntést követő 15. napon belül.   
Felelős: polgármester 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:310 /2016. 

Tárgy: Döntés a „2016-2017 között 
üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya 
közbeszerzési eljárása” tárgyában 
(196/A. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

310/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés a „2016-2017 között üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya közbeszerzési eljárása” 

tárgyában 
(196/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „2016.-2017. között 
üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya ajánlattételi eljárása” tárgyában – közbeszerzési 
eljárást folytat le. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban rögzített 
szolgáltatás ellátására a 196/A/2016.sz. előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 
ajánlattételi felhívást azzal a módosítással elfogadja, hogy az ajánlati felhívás 4. pont Opciók: 
2. pontban „ A büfé, mint opció” szövegrész helyébe „Egy büfé legfeljebb 12 nm, mint 
opció” szövegrész kerüljön. A Testület felhatalmazza a polgármestert az ennek megfelelően 
módosított ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban rögzített 
szolgáltatás ellátására ajánlattételi felhívást küld ki a 196-A/2016.sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében megnevezett gazdasági szereplők részére.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatok 
kiértékelését követően a nyertes személy kiválasztása tárgyalásos eljárással történik. Nyertes a 
legjobb ár-érték arányt adó vállalkozó.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jégpálya elektromos 
áramellátása ügyintézésére felkéri a GESZ igazgatóját, és felhatalmazza a Polgármestert arra, 
hogy Fót Város Önkormányzata nevében az energiabiztosításhoz szükséges ELMŰ 
dokumentumokat írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jégpálya üzemeltetéshez 
szükséges elektromos energia és víz költségét Fót Város Önkormányzata fizeti. 
 
 7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tegyen 
javaslatot a jégpálya létesítésének felelősére., aki a jégpálya-letelepítést, üzemeltetést, 
elszállítást jogosult ellenőrizni.  
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
jégpálya létesítés, üzemeltetés pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 
„dologi kiadások”sorról biztosítja. 
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Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./-3./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését, tárgyalást követő testületi ülés, 5./az ELMŰ 
dokumentumok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül, 6./ pont: azonnal, 7./ pont: 2016. 
október 5. (október 27-i KT-ülésre), 8./pont: azonnal.  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 311/2016. 

Tárgy: Döntés 127/2016. (III.30.) KT határozat 
módosításáról (Állami ingatlan ingyenes 
tulajdonba adás) 
(243. sz. anyag) 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

311/2016.(VII. 6.) KT-határozat 
Döntés 127/2016. (III.30.) KT határozat módosításáról (Állami ingatlan ingyenes tulajdonba adás) 

(243. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót város területén elhelyezkedő, 
Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanok visszaigényléséről szóló 243/2013. (V. 22.) KT-határozat 
módosításáról szóló 127/2016. (III. 30.) KT-határozatát az alábbiak szerint módosítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában lévő Fót 1135/2 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 314 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogyaz ingatlant az Önkormányzat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) bekezdés 2. 
pontjában meghatározott „településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a 
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és 
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)” feladatainak ellátása érdekében kívánja 
felhasználni. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vállalja az igényelt ingatlan 
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ide értve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti,hogy az igényelt ingatlan nem áll 
(örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/ Natura 2000) védettség alatt. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót 1135/2 
hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót 1135/2 cím 
alatti, Fót, 1135/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./-5./ pont: azonnal, 6./pont: folyamatos, 7./ pont: az MNV Zrt.-től kapott pozitív válasz 
esetén 30 napon belül 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:312 /2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Március 15. u. 41. sz. 
alatti postahivatal külső nyílászárók 
cseréjéről a keretösszeg megemeléséről 
(186/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

312/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés a Fót Március 15. u. 41. sz. alatti postahivatal külső nyílászárók cseréjéről a 

keretösszeg megemeléséről 
(186/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Március 15. u. 
41.sz.alatti postahivatal külső nyílászárók cseréjéről ” – tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás eredményes. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Március 15. u. 41. sz. 
alatti postahivatal külső nyílászárók cseréje ” – tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárásra 
egy érvényes árajánlat érkezett a Keszi-Bau Kft-től (2120 Dunakeszi Mányoki Ádám tér 4.), 
nettó 1.849.700Ft+Áfa, bruttó 2.349.119Ft összegben. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./pontban megnevezett 
feladat nyertese a Keszi-Bau Kft (2120 Dunakeszi Mányoki Ádám tér 4.). 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisalagi Posta 
nyílászáróinak cseréjére bruttó 2.400.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetése 7. sz. mellékletének „Önkormányzati Ingatlanok Felújítási Alapja” sora 
terhére. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes Keszi-Bau Kft-vel (2120 Dunakeszi Mányoki Ádám tér 4.) a kivitelezési szerződést – 
a 186/A/2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal - írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-4./pont: azonnal, 5./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül (VII.20.)  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:313 /2016. 

Tárgy: Döntés a Jelzőrendszeres 
segítségnyújtás ellátás javításának céljából 
történő 40 db elavult készülék új, 
korszerűbbre cseréléséről, valamint további 
8 db beszerzéséről 
(2016. június 22-i ülésre előterjesztett, és 
akkor a júliusi ülésre elnapolt 231. sz. 
anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
313/2016.(VII.6.) KT-határozat 

Döntés a Jelzőrendszeres segítségnyújtás ellátás javításának céljából történő 40 db elavult 
készülék új, korszerűbbre cseréléséről, valamint további 8 db beszerzéséről 

(2016. június 22-i ülésre előterjesztett, és akkor a júliusi ülésre elnapolt 231. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Trio Defenzor TechnikKft-
vel 2010.06.01-ével megkötött és a BOD Reflex Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződését 
2016.június 30-ával 28 darab jelzőkészülékre vonatkozóan módosítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 20 db új, házi 
segítségnyújtás feladatának ellátására szolgáló jelzőrendszeres készüléket vesz bérbe azzal, 
hogy a bérbeadó biztosítja annak karbantartását. 
  
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2 pontban 
foglaltak végrehajtására kérjen be 3 árajánlatot a 231/2016. sz. előterjesztés 2 sz. mellékletét 
képező ajánlattételi felhívás szerinti tartalommal, a 3. számú mellékletben szereplő gazdasági 
társaságoktól. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./ pontban 
meghatározottak szerint beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület értékeli és bírálja el. A 
nyertes kiválasztásának szempontja: a legalacsonyabb bérleti díjat kérő gazdasági társaság. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban 
meghatározott készülékek bérleti díj költségének pénzügyi fedezetére 800.000 Ft-ot az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. számú módosításakor építse be a „működési 
céltartalékok” sor terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 4./pont: 2016. 
szeptemberi képviselő-testület ülése (2016. szeptember 6.) 5./ pont: 2016. június 23 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:314 /2016. 

Tárgy: Döntés Horváth Lajos Fót története 
1711-től 1867-ig c. kötet (monográfia II.) 
kéziratának nyomdai megjelentetése 
(261. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
314/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés Horváth Lajos Fót története 1711-től 1867-ig c. kötet (monográfia II.) kéziratának nyomdai 
megjelentetése 
(261. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja Horváth Lajos „Fót 
története 1712-1867-ig” című kézirat megírásáról szóló megbízási szerződés 1.1 és 4. pontját oly 
módon, hogy a megbízási díj bruttó 900.000 Ft összegről bruttó 1.200.000 Ft összegre módosul, a 
nyolc szerzői ív terjedelem kapcsán. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 261/2016. sz. előterjesztés 6. számú mellékletében 
foglalt módosított megbízási szerződés aláírására. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés III. sz. módosítása során a dologi 
kiadás során lévő 370.000 Ft összeg kerüljön átcsoportosításra a személyi és járulékai sorára.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízási szerződést köt Szűcs Mária 
nyugalmazott könyvtárvezetővel a „Fót története 1712-1867-ig” című kézirat nyomdakész 
előkészítésére, végleges PDF formátumú szerkesztésére, a grafikai tervezéshez a borítóterv 
előkészítésére, valamint a nyomdai tördelés háromszori korrektúrájára bruttó 100.000 Ft megbízási 
díjjal. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 261/2016. sz. előterjesztés 7. számú mellékletében 
foglalt megbízási szerződés aláírására. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyomdai előkészítő munkákat 
követően vállalkozási szerződést köt a Printmedia Com Kft.-vel Horváth Lajos „Fót története 1712-
1867-ig” című monográfia nyomdai kigyártási feladatainak elvégzésére és szállítására. A vállalkozási 
díj kerete bruttó 1.000.000 Ft összeg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 300.000 Ft összegű megemelt 
megbízási díjat, továbbá a könyv nyomdai kiadásának költségkeretét, a bruttó 1.000.000 Ft  összeget 
beépíti a  III. sz. módosítás során a költségvetésbe, a „működési céltartalék terhére”.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./, 3./ pont: azonnal, 2./, 4./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 5./ pont: nyomda 
előkészítő munka teljesítését követő 10 munkanapon belül nap, 6./ pont: azonnal, 7./ pont: a 
költségvetés III. sz. módosítását követően. 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 315/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város pályázatírási 
feladatainak ellátása céljából pályázatíró cég 
igénybevételéről 
(259. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

315/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés Fót Város pályázatírási feladatainak ellátása céljából pályázatíró cég igénybevételéről 

(259. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 

Önkormányzatának és intézményeinek pályázatokon történő minél eredményesebb 
részvétele céljából a szerződéskötést követő 1 évre pályázatíró cég megbízását támogatja. 

 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 

meghatározott tevékenység elvégzésére a pályázatírót versenyeztetési eljárásalapján 
választja ki,és elfogadja a259/2016. sz. előterjesztés 1 sz. melléklete szerinti ajánlattételi 
felhívást és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
3./  Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást a 

259/2016. sz. előterjesztés 2. számú mellékeltében felsorolt gazdasági szereplőknek küldi 
meg. 

 
4./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatokat a 

polgármester értékeli és bírálja el, a nyertes személyére vonatkozó döntést a PJB hozza 
meg és a PJB döntése alapján felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A 
nyertes kiválasztásának szempontja: az összességében legelőnyösebb ajánlat. 

 
5./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1./ pontban 

meghatározott szolgáltatás becsült fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 
„Pályázati alap” sor terhére, valamint a beszerzés 2017.évre vonatkozó fedezetét az 
érvényes kötelezettségvállalás alapján az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe 
terveztesse be. 

 
Határidő: 1./ pont: azonnal,2./ döntést követő 5 munkanapon belül 3./pont: döntést követő 10 

munkanapon belül, 4./ pont: a beérkezett árajánlatok kiértékelését, valamint a 
döntést követő 10 munkanapon belül, 5./ pont: azonnal 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 316/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót Somlói utca félpályás 
útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca 
között” tárgyú kivitelezési eljárás, kapcsán 
a kivitelező kifizetéséről 
(258. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
316/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés a „Fót Somlói utca félpályás útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca között” tárgyú 
kivitelezési eljárás, kapcsán a kivitelező kifizetéséről 

(258. sz. anyag) 
 

1./  Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca félpályás 
útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca között” tárgyában leírt tájékoztatást elfogadja. 
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének felújítási kiadások előirányzata  „Somlói utca 
félpályás útépítése és műszaki ellenőr” soráról bruttó 19.728.826 Ft kerüljön kifizetésre a 
Strabag Kft. részére és nettó 808.559 Ft hibás teljesítés miatti kötbér címén visszatartásra. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a kifizetéshez 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének III. számú módosításakor emelje meg bruttó 
1.000.000 Ft-tal bruttó 20.000.000 Ft-ra Fót Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésének felújítási kiadások előirányzata  „Somlói utca félpályás útépítése és műszaki 
ellenőr” során lévő bruttó 19.000.000. –Ft-ot az Általános tartalék sor terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./,2./ pont: azonnal, 3./ pont: a költségvetés III. számú módosítását  követő 10 
munkanapon belül, 4./ pont: a költségvetés III. számú módosítása 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 317/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem 
rendelkező úthálózatának 2016. évre 
előirányzott utcáinak terveztetésének tárgyában 
a nyertes gazdasági társaságról 
(109/B. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

317/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2016. évre előirányzott utcáinak 

terveztetésének tárgyában a nyertes gazdasági társaságról 
(109/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város szilárd burkolattal nem 
rendelkező úthálózatának 2016. évre előirányzott utcáinak terveztetésének versenyeztetési eljárását 
eredményesnek nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eljárásra öt érvényes ajánlat érkezett be:  

1. NALA-MI Kft.   Br.   7.747.000,-Ft 
2. VICAFER Kft.   Br.   9.652.000,-Ft 
3. ÚTKATASZTER BT.                Br. 12.065.000,-Ft 
4. RODEN Mérnök Iroda Kft.  Br. 19.329.400,-Ft 
5. TURA-Terv Mérnökiroda Kft.  Br. 23.216.000,-Ft 

  
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott eljárás 
nyertesének a legalacsonyabb összegű, bruttó 7.747.000-Ft ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó 
NALA-MI Kft.-t - székhely: 2146 Mogyoród, Templom u. 9. - hirdeti ki. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a lefolytatott versenyeztetési 
eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot követő ajánlatot a 
VICAFER Kft. (2134 Sződ, József Attila u. 43.) ajánlattevő tette (ajánlati ár: bruttó 9.652.000-, Ft) 
összeggel. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az 
1./ pontban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó, a 109/B/2016.sz. előterjesztés 2. számú 
mellékletét képező tartalmú szerződést írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 5./ pontban hivatkozott 
szerződés 1./ pontjában meghatározott munkák fedezetét Fót Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésének Beruházási kiadások előirányzata: ”Útépítési tervek” soráról biztosítja nettó 
7.618.110,- Ft + ÁFA azaz bruttó 9.675.000 Ft keretösszegben.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./,2./,3./,4./ pont: azonnal, 5./ pont: a döntést követő 20 napon belül, 6./ pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 318/2016. 

Tárgy: Döntés közművelődési 
érdekeltségnövelő pályázat beadásáról 
(S/2 273.sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

318/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat beadásáról 

(S/2 273.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az Emberi 
Erőforrások Minisztere által kiírt közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton és biztosítja a 
273. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő pályázati önrész összegét. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés III. sz. módosítása során 
kerüljön beépítésre az 1.560.000,-Ft összegű pályázati önrész. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. július 14. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 319/2016. 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati 
rendelet III. sz. módosításáról 
(255. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

319/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.25.) 

önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
(255. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról szóló 
255. sz. anyag tárgyalását 2016. július 13-i ülésére elnapolja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 320/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Szent Benedek utcai 
volt jegyzői lakás felújítása tárgyában 
(251. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

320/2016. (VII.06.) KT-határozat 
Döntés Fót, Szent Benedek utcai volt jegyzői lakás felújítása tárgyában 

(251. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek utca 
15/6 szám alatti 83 m2 alapterületű szolgálati lakás (volt jegyzői lakás) felújításáról 
gondoskodik. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban rögzített 
kivitelezési munkák ellátására ajánlattételi felhívást ír ki a 251/2016. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlattételi felhívást küld ki 
a 251/2016. sz. előterjesztés 5. sz. mellékletében megnevezett gazdasági szereplők részére. Az 
ajánlat nyertese a legalacsonyabb árat adó vállalkozó. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
árajánlatokat értékelje, döntsön a nyertes személyéről és a nyertes vállalkozóval a kivitelezési 
szerződést írja alá a 251/2016. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő műszaki 
tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek utcai 
volt jegyzői lakás felújítás pénzügyi fedezetét a 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete 
felújítási kiadások „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./azonnal,2./-3./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 4./pont: beérkezett 
árajánlatok kiértékelését követő 10 munkanapon belül, 5./pont: azonnal. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 321/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Hargita utca 36. szám 
alatti ESZEI Sarló utcai kerítésépítés, Hargita 
utcai kapubejáró és parkoló burkolat, valamint a 
Hargita utcai gépkocsi bejáró létesítése.” 
tárgyában 
(250. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

321/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Hargita utca 36. szám alatti ESZEI Sarló utcai kerítésépítés, Hargita utcai kapubejáró 

és parkoló burkolat, valamint a Hargita utcai gépkocsi bejáró létesítése.” tárgyában 
(250. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót, Hargita utca 36. szám alatti 
ESZEI Területi Gondozási Központ és Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál a Hargita utcai 
füves területet térkő burkolattal látja el és az udvarba a gépjármű forgalom kerék nyomvonalába beton 
járólapokkal behajtót készíttet. A Sarló utcai kerítésbe 2,0 m széles kaput létesít. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő munkák 
kivitelezésére versenyeztetési eljárást folytat le a 250/2016. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében 
szereplő ajánlattételi felhívás alapján, annak azon módosításával, amely szerint az Ajánlattételi 
felhívás 8.1./ pontjában hivatkozott „mellékelt költségvetési kiírás”helyébe a – Véleménylap 2. sz. 
mellékleteként közreadott – új Költségvetés kerül. A Testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti 
rendelkezésnek megfelelően átszerkesztett Ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő munkák 
kivitelezésére a 2./ pont szerinti ajánlattételi felhívást a 250/2016. sz. 2. sz. mellékletében szereplő 
gazdasági társaságok részére küldi meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatokat azok 
kiértékelésével együtt terjessze be a kiértékelést követő első rendes Képviselő-testületi ülése elé. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás eredményességéről, 
érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a Képviselő-testület hozza meg. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, az 1./pontban meghatározott 
kivitelezési munkák pénzügyi fedezetét a 2016 évi költségvetés ESZEI ÖNO kerítés, térburkolat 
kialakítása sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./ azonnal, 2.-3./a döntést követő 15 munkanapon belül, 4./-5./pont: az ajánlatok 
kiértékelését követő rendes testületi ülés, 6./pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 322/2016. 

Tárgy: Döntés 3 db defibrillátor és 
tartozékai vásárlása tárgyában ajánlattételi 
eljárás eredményéről 
(155/A. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
322/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés 3 db defibrillátor és tartozékai vásárlása tárgyában ajánlattételi eljárás eredményéről 
(155/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 176/2016. (IV.27.) KT-
határozat alapján meghirdetett „3 db defibrillátor és tartozékai vásárlása tárgyában 
meghirdetett pályázati eljárás eredményes volt.  
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntésével megállapítja, hogy az 1./ pont 
szerinti pályázatra érkezett 2 db érvényes árajánlatot az alábbi cégek adták:  

� Tömasu Közhasznú Nonprofit Kft., ajánlata nettó 1.720.000,-Ft, bruttó 2.186.119,- Ft. 
� EFR Kft., ajánlata nettó 1.795.300,-Ft, bruttó 2.280.031,-Ft. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a lefolytatott pályázati   
eljárásra a legalacsonyabb árat adó nyertes ajánlattevő a Tömasu Közhasznú Nonprofit Kft. 
(1116 Budapest, Kondorosi út./2/a E épület ).  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 155/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 
szerződést a Tömasu Közhasznú Nonprofit Kft. -vel írja alá. 

5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4./ pontban meghatározott 
árubeszerzés költségének pénzügyi fedezetére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 
Beruházási kiadások „Defibrillátor” soron rendelkezésre álló bruttó 2.300.000.-Ft biztosít.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: azonnal 4./pont: a KT-határozat kézhez 
vételétől számított 10 napon belül. 5./pont: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 323/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, Mozdony utcai járda 
felújítása és padkarendezése tárgyában a 
nyertes gazdasági társaságról 
(199/A. sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
323/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés Fót, Mozdony utcai járda felújítása és padkarendezése tárgyában a nyertes gazdasági 
társaságról 

(199/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Mozdony utcai járda 
felújítása és padka rendezése versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eljárásra egy érvényes ajánlat érkezett be a TECHNO-QUALITAS Kft-től, az 
ellenszolgáltatás összege: Br. 3.020.332,-Ft 
 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, bruttó 3.020.332-Ft ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot adó TECHNO-QUALITAS Kft.-t - székhely: 1194 Budapest, Karton u. 8. 
- hirdeti ki. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes 
pályázóval az 1./ pontban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó, a 199/A/2016.sz. 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalmú szerződést írja alá. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 5./ pontban 
hivatkozott szerződés 1./ pontjában meghatározott munkák fedezetét Fót Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetése Felújítási kiadások előirányzata: „Járdaépítés (Baross 
G. u. és a járdaépítési koncepció alapján)”soráról biztosítja nettó 2.500 eFt + ÁFA azaz bruttó 
3.175eFt keretösszegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./,2./,3./ pont: azonnal, 4./ pont: a döntést követő 20 napon belül, 5./ pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

413 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 324/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Hóvirág utca 
(Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés 
munkái” és „Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat fejlesztés munkái” 
kivitelezésére vonatkozó versenyeztetési 
eljárás tárgyában 
(264. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
324/2016.(VII.6.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Hóvirág utca (Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés munkái” és „Fót, 
Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat fejlesztés munkái” kivitelezésére vonatkozó 

versenyeztetési eljárás tárgyában 
(264. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy versenyeztetési eljárást indít 
„Fót, Hóvirág utca (Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak megvalósítása 
érdekében. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy versenyeztetési eljárást indít 
„Fót, Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak megvalósítása 
érdekében. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
munkák elvégzésére Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít a 264/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján és felhatalmazza a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2./ pontban szereplő 
munkák elvégzésére Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít a 264/2016. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján és felhatalmazza a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
5./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./-4./ pont 
vonatkozásában a nyertes kivitelező kiválasztásának szempontja: nyertes a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás 
eredményességéről, érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a 
Polgármester hozza meg. 
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Hóvirág utca 
(Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak kivitelezéshez szükséges forrás Fót 
Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Hóvirág utca (Kurjancs) közvilágítási 
hálózat kiépítése” költségvetési soráról biztosítja. 
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9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak kivitelezéshez szükséges forrás Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Belterületi közvilágítási hálózat bővítése” 
költségvetési soráról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./ - 2./ pont: azonnal, 3./- 4./ pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 5./ 6./ 
pont: azonnal: 7./ az ajánlatok beérkezését követő rendes testületi ülés: 8./ - 9./ pont: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

415 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 325/2016. 

Tárgy: Döntés A Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
(268. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

325/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 

(268. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 268/2016. 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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

416 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 326/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót Kossuth L. utca 3. 
szám alatti helyiség bérlőjének változásáról 
(248. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

326/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés a Fót Kossuth L. utca 3. szám alatti helyiség bérlőjének változásáról 

(248. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete M.Cs. – 248/2016. sz. anyag 1. sz. 
mellékleteként előterjesztett – kérelmét elutasítja, mert a jogutódlás elismerésére hatáskörrel 
nem rendelkezik. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Kérelmezőt írásban 
értesítse, s egyidejűleg tegye meg a jogcím nélküli bérlemény-használat esetében szükséges 
bérbeadói intézkedéseket. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. július 12. (a döntés követő 4. munkanap.) 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

417 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 327/2016. 

Tárgy: Döntés úthozzájárulás 
megállapításáról 
(270. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

327/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés úthozzájárulás megállapításáról 

(270. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
270/2016. sz. előterjesztés Melléklete szerinti tartalmú határozattal kötelezze a Czuczor 
Gergely utca Virág Benedek utca és Virág Benedek köz 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. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

418 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:328 /2016. 

Tárgy: Tájékoztató a Fót-Kisalag 
Református Misszió Egyházközség 2015. 
évi támogatás elszámolásáról. 
(S/1 271.sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

328/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Tájékoztató a Fót-Kisalag Református Misszió Egyházközség 2015. évi támogatás 

elszámolásáról. 
(S/1 271.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a Fót-Kisalag 
Református Misszió Egyházközség 2015. évre vonatkozó támogatási szerződés elszámolását, 
az Egyházközség hiánytalanul eleget tett az Önkormányzat által nyújtott pénzügyi 
támogatásra vonatkozó elszámolási kötelezettségének. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

419 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 329/2016. 

Tárgy: Döntés a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés határozat 
hozataláról 

(S/5 212/A. sz. anyag) 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
329/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. közgyűlés határozat hozataláról 
(S/5 212/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
igenlő döntésével támogassa a DMRV Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójának és 
mérlegének elfogadását.. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

420 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 330/2016. 

Tárgy: Döntés Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz 
jelzőlámpás csomópontjának közvilágítási 
berendezése üzemeltetési költségeinek 
viselésére vonatkozó Hálózathasználati 
Szerződés aláírásáról 
(S/6 171/B. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

330/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz jelzőlámpás csomópontjának közvilágítási berendezése 

üzemeltetési költségeinek viselésére vonatkozó Hálózathasználati Szerződés aláírásáról 
(S/6 171/B. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót, 2102 j. út 12+756 kmsz 
jelzőlámpás csomópontjának közvilágítási berendezése üzemeltetési költségeinek viselésére 
vonatkozó, Fót Város Önkormányzata, mint rendszerhasználó, valamint az ELMÜ Hálózati 
Kft., mint Elosztói engedélyes között kötendő Hálózathasználati Szerződést elfogadja.  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
171/B/2016. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Hálózathasználati Szerződést írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő:1./ pont: azonnal; 2. pont: Döntéstől számított 10 munkanapon belül. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

421 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 331/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Eőri Barna utcai tagóvoda vizes 
helyiség felújításáról 

(S/7-217/A. sz. anyag) 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
331/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai tagóvoda vizes helyiség 
felújításáról 

(S/7-217/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 271/2016. (VI.22.) KT-
határozat alapján meghirdetett „Boglárka Óvoda és Bölcsőde Eőri Barna utcai tagóvoda vizes 
helyiség felújításáról” meghirdetett pályázati eljárás eredményes.  
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti pályázatra 
érkezett 2 db érvényes árajánlatot az alábbi cégek adták:  
Keszi- Bau Kft. nettó: 1.768.395,-Ft, bruttó 2.245.862,- Ft.  
Grander Home Kft. nettó: 1.363.725-Ft, bruttó: 1.731.931,-Ft. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a lefolytatott ajánlattételi 
eljárásra a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó nyertes ajánlattevő a Grander Home 
Kft. (2151 Fót, Garabonciás u.15.). 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
217/2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti műszaki tartalommal a szerződést a 
Grander Home Kft. -vel írja alá. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a felújítási munkák fedezetét 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Boglárka Óvoda Eőri Barna utcai 
tagintézménye vizesblokk felújítása” soráról biztosítja.    
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: azonnal 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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 



   
 

422 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 332/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Kossuth Lajos utca 16. 
sz. alatti ingatlan tetőfedés cseréje és a 
2.sz.lakás felújítási munkái”–kivitelező 
kiválasztása tárgyában (S/8 189/A. sz. anyag) 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 

 
332/2016. (VII.6.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Kossuth Lajos utca 16. sz. alatti ingatlan tetőfedés cseréje és a 2.sz.lakás felújítási 
munkái”–kivitelező kiválasztása tárgyában 

(S/8 189/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Kossuth Lajos utca 16. sz. 
alatti ingatlan tetőfedés cseréje és a 2. sz. lakás felújítási munkái” – tárgyában lefolytatott 
ajánlattételi eljárás eredményes. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Kossuth Lajos utca 16. sz. 
alatti ingatlan tetőfedés cseréje és a 2. sz. lakás felújítási munkái” – tárgyában 3 db. érvényes 
ajánlat érkezett be: 
1, Techno-Qualitas Építőipari Szolgáltató Kft. (1194 Budapest, Karton utca 8.)  
ajánlati ár: 11.651.903,-Ft+áfa, bruttó 14.797.917,-Ft. 
2, Grander Home Kft. (2151 Fót, Garabonciás u.15.) 
ajánlati ár: 11.365.277,-Ft+áfa, bruttó 14.433.902,-Ft. 
3, Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.)  
ajánlati ár: 9.424.804,-Ft+áfa, bruttó 11.969.501,-Ft.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást író nyertes ajánlattevő a Keszi-Bau Kft.   
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Keszi-Bau 
Kft-vel a kivitelezési szerződést írja alá a 189/2016. sz. előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti 
műszaki tartalommal. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott 
kivitelezési munkák pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés felújítási 
kiadások „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap”sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor 
Határidő: 1./-2./-3./pont: azonnal,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: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 



   
 

423 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 333/2016. 

Tárgy: Döntés a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 1. szám alatti önkormányzati lakás 
felújításáról 

(S/9-262. sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

333/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Március 15. u. 41. I. em. 1. szám alatti önkormányzati lakás felújításáról 

(S/9-262. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlant felújíttatja a 262/2016. 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 ajánlattételi felhívást a 262/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 262/2016. 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 
polgármester 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 a nyertes vállalkozóval a kivitelezési szerződést írja alá.  
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 3.300.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 7. sz. 
melléklete „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 napon belül, 4./-5./ 
pont: a pályázatok beérkezésétől számított 10 munkanapon belül, 6./pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 



   
 

424 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 334/2016. 

Tárgy: Döntés a Zöld Híd Régió Kft. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés tárgyában 
(S/10-275. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

334/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés a Zöld Híd Régió Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tárgyában 

(S/10-275. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a - 275/2016. számú 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező - Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 
elfogadja, és engedélyezi a teljesítés igazolás kiállítását.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a 275/2016. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 3 munkanapon belül 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

425 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 335/2016. 

Tárgy: Döntés a 205/2016. (V.25.) Kt-
határozat 3./ és 4./ pontjának módosításáról 
(S/11-1/C. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

335/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés a 205/2016. (V.25.) Kt-határozat 3./ és 4./ pontjának módosításáról 

(S/11-1/C. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 205/2016. (V.25.) Kt- 
határozat 3./ és 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
hozza meg.” 
 
„4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat, valamint azok értékelését, bírálati 
jegyzőkönyvét terjessze Pénzügyi és Jogi Bizottság elé.” 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda képviselőjét. 
 
3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
döntése alapján - a nyertes ajánlattevővel az Autóbusszal végzett külön célú menetrend 
szerinti személyszállítási szolgáltatási feladat ellátására vonatkozó szerződést aláírja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: Az 1./ pont tekintetében azonnal; a 2./ pont tekintetében a döntést követő 3 napon 
belül, 3./ pont tekintetében: 2016. augusztus 31. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
 



   
 

426 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 336/2016. 

Tárgy: Döntés „Fót, Ibolyás utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” 
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás eredményéről 

(S/12-123/C. sz. anyag) 
 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

336/2016. (VII.6.) KT-határozat 
Döntés „Fót, Ibolyás utca és Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” kivitelezésére 

vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 
(S/12-123/C. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Ibolyás utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
eredményéről szóló S/12-123/C. sz. anyag tárgyalását 2016. július 13-i rendkívül ülésére 
elnapolja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 337/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város honlapjának 
továbbfejlesztéséről 
(252. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

337/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Döntés Fót Város honlapjának továbbfejlesztéséről 

(252. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város honlapjának 
továbbfejlesztéséről szóló 252. sz. anyag tárgyalását 2016. július 13-i rendkívül ülésére 
elnapolja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 338/2016. 

Tárgy: Javaslat a Kulturális pályázatok 
összeállítása tárgyában 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

338/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Javaslat a Kulturális pályázatok összeállítása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatóját: a Testület 2016. szeptember 28-i 
ülésére készítsen előterjesztést az alábbi kulturális pályázatok igénybevételének 
lehetőségeiről: 

� Az 1956-os forradalmat s szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító ún. 
„Büszkeségpontok” létrehozása (KKETTKK-56P-02) 

� Az 1956-os forradalmat s szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi 
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális 
programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatása (KKETTKK-56P-04) 

� Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és 
az áldozatoknak emléket állító kulturális programok, rendezvények, művészeti 
tevékenységek támogatása (KKETTKK-CP-04) 

Felelős: FKKK igazgató 
Határidő: 2016. augusztus 31. (az előterjesztés benyújtására) 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 339/2016. 

Tárgy: Javaslat edzőpark létesítésére 
vonatkozó pályázaton való részvételre 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 6-i rendes, nyilvános üléséről 
 

339/2016.(VII.6.) KT-határozat 
Javaslat edzőpark létesítésére vonatkozó pályázaton való részvételre 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Merkwart Krisztián 
képviselő edzőpark létesítésére vonatkozó pályázaton való részvételre vonatkozó 
javaslatának tárgyalását 2016. július 13-i rendkívül ülésére elnapolja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 7. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 340/2016. 

Tárgy: Javaslat edzőpark létesítésére 
vonatkozó pályázaton való részvételre 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
340/2016. (VII.13.) KT-határozat 

Javaslat edzőpark létesítésére vonatkozó pályázaton való részvételre 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti 
Szabadidős Egészség Sportpark Programban való részvételre.  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kültéri sportpark 
helyszínéül – prioritási sorrendben - az alábbi ingatlanokat jelöli meg, minden esetben D-
típusú fejlesztésre pályázva: 

 
Ssz. Hrsz. alsz megnevezés cím m2 tul.% távolság 

m 
intézmény 

1. 1141  Pataksor u. 
játszótér 

Pataksor 431 100 360 
300 

 
850 
230 

Waldorf Á.I. 
Népművészeti 

Szk. 
Zeneiskola 
FÖKE Á.I. 

2. 4560 48 Szent 
Benedek park 
északi része 

Szent Benedek 
park 

18.363 100 1620 
1340 
1000 
545 

Németh K. Á.I 
FÖKE Á.I. 
Zeneiskola 

Garay J. Á.I. 
3. 2818 4 2817 hrsz.-ra 

átnyúló rész 
Németh 
Kálmán 

(Millennium 
közpark) 

1886 100 20 
 
 

70 
1480 
430 

Boglárka 
Óvoda Béke u.i 

tagóvodája 
FÖKE Á.I. 

Garay J. Á.I. 
Németh K. Á. I. 

4. 290 4 Strandfürdő Hársfa u. 44. 55.599 100 1900 Garay J. Á.I. 
5. 5503  Ferenczy u. Vásártéri 

játszótér 
1303 100 150 Fáy András Á.I. 

6*. 2458  Sipos Pál u. 
játszótér 

Sipos Pál tér 9725 100 1250 
800 

1800 
1200 

Németh K. Á.I 
FÖKE Á.I. 

Fáy András Á.I. 
Garay J. Á.I. 

*= tartalék ingatlan 
 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban 
megjelölt pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.  
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4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 
sportparkok terep és környezeti viszonyok rendezésére illetve az akadálymentes 
megközelítésre pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2016. évi költségvetés „Beruházási 
(felhalmozási) kiadások előirányzata Pályázati Alap kiadási”sorról biztosít. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  

Határidő: 1./-3./ pont: 2016. augusztus 15. 4./pont: soros költségvetés módosítás 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:341 /2016. 

Tárgy: Döntés szociális térkép 
elfogadásáról 
(263. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

341/2016. (VII.13.) KT-határozat 
Döntés szociális térkép elfogadásáról 

(263. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Városának Szociális 
Térképe 2015-2016. tanulmány elfogadását kezdeményező 263/2016. sz. anyagot leveszi 
napirendjéről, és felkéri a Tanulmány készítőit, hogy az annak alapját képező, kb. 900 db 
kérdőíves felmérés dokumentumait mutassák be a Képviselő-testület Emberi erőforrás 
Bizottságának. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az Emberi erőforrás Bizottságot, hogy amennyiben a 
készítők által bemutatott dokumentumok alapján megállapítja a Vállalkozói szerződés 
teljesülését, úgy határozatával engedélyezze a teljesítés-igazolás kiállítását, valamint a számla 
kifizetését. 
 
Felelős: polgármester,  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. július 31. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 342/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Ibolyás utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” 
kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési 
eljárás eredményéről 
(S/12-123/C. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
342/2016. (VII.13.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Ibolyás utca és Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” kivitelezésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményéről 

(S/12-123/C. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” tárgyában kiírt hirdetmény közzététel nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eljárásra, a tárgyalási jegyzőkönyv alapján a közzététel nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás tárgyalási szakaszt követően, 2 db érvényes, végleges ajánlat érkezett: 
 
Ajánlattevő neve: HE-DO Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Váci út. 76. 
Ajánlati ár (nettó, Ft) 28.788.610,- Ft 
Előteljesítés mértéke (nap, max. 15 nap)  1 nap 
Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1- max. 2 %) 2% 

 
Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Kft. 
Ajánlattevő címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
Ajánlati ár (nettó, Ft) 44.800.000,- Ft 
Előteljesítés mértéke (nap, max. 15 nap)  0 nap 
Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1- max. 2%) 2 % 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese, 
a legjobb ár-érték arányú ajánlattevő a: 

HE-DO Kft. 
ajánlati ár: 28.788.610,- Ft (nettó) 

Előteljesítés mértéke (nap, max. 15 nap): 1 nap 
Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1- max. 2 %): 2%  

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása” tárgyában a nyertes ajánlattevővel a HE-DO Kft.-vel 
(1133 Budapest, Váci út 76.) kivitelezési szerződést köt. 
 
5/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
123/A/2016. sz. előterjesztés 2 sz. melléklete szerinti tartalommal a kivitelezési szerződést a 
HE-DO Kft.-vel (1133 Budapest, Váci út 76.) írja alá. 
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6/. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Ibolya utca és Gyümölcsös utca 
martaszfaltos javítása” kivitelezés fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése ”Külterületi 
önkormányzati utak mart aszfalttal való terítése (Ibolya, Gyümölcsös)” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./- 3./- 4./ pont: azonnal, 5./ pont: szerződéskötési moratórium lejártát követő 
5 munkanapon belül, 6./ pont: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 343/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város honlapjának 
továbbfejlesztéséről 
(252. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

343/2016.(VII.13.) KT-határozat 
Döntés Fót Város honlapjának továbbfejlesztéséről 

(252. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 497/2015.(XI.26.) sz. 
KT-határozatával a városi honlap fejlesztésére létrehozott munkacsoport munkáját, és 
köszönetét fejezi ki a munkacsoport tagjainak. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Pénzügyi és Jogi Bizottságát és 
Emberi Erőforrás Bizottságát, hogy az Önkormányzat Gazdasági programjának tartalmára 
figyelemmel a Város Marketing és Kommunikációs Stratégiájáról készítsenek előterjesztést a 
Képviselő-testület 2016. októberi rendes ülésére. 
 
Felelős: PJB-elnök és EEB-elnök  
Határidő: 1./ azonnal, 2./ 2016. szeptember 28. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 344/2016. 

Tárgy: Döntés Fót Város honlapjának 
továbbfejlesztéséről 
(252. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

344/2016.(VII.13.) KT-határozat 
Döntés Fót Város honlapjának továbbfejlesztéséről 

(252. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván tagja lenni a 
Száz Százalékban Álátható Önkormányzatok Klubjának. 
Erről a javaslattevő helyben értesül. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 345/2016. 

Tárgy: Döntés a „Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és 
felújítás” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

(195/B sz. anyag) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

345/2016.(VII.13.) KT-határozat. 
Döntés a „Fót, négy utca útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” 

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredményéről 
(195/B sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, négy utca 
útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás részvételi szakasza eredményes volt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, négy utca 
útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára az alábbi részvételre jelentkezők részvételre 
jelentkezése érvényes: 

� „FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft., 
� Vértes- Út Építő és Szolgáltató Kft., 
� SWIETELSKY Magyarország Kft. 
� SADE- Magyarország Mélyépítő Kft., 
� PENTA Általános Építőipari Kft., 
� HE-DO Kft, 
� T-V Közlekedésfejlesztő Konzorcium (TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft. és 

Vasútépítők Kft.).  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, négy utca 
útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára 
 
a) az alábbi részvételre jelentkezők részvételi jelentkezése a Kbt. 73. § (1) e) pontja alapján 
érvénytelen: 

� Extreme- Park Környezetépítő Kft., 
� „Czető” Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
� PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft., 
� TUNEL Mélyépítő Kft., 

 
b) az alábbi, részvételre jelentkezők részvételi jelentkezése a Kbt. 73. § (1) d) pontja alapján 
érvénytelen: 

� DYNAMIC Út Kft., 
� WIZLER-Aqua Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és MÁTRA-FUVAR-

SPED Kft. közös jelentkezők 
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c) az alábbi, részvételre jelentkezők részvételi jelentkezése pedig a Kbt. 73. § (1) d) és e) 
pontja alapján érvénytelen: 

� OMS Környezetvédelmi Kft. és a Hajdú-Via Közös Jelentkezők, 
� Colas Út Zrt.  

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Dr. Sándor 
Ügyvédi Irodát: az ajánlattételi felhívást küldje ki az alábbiakban felsorolt részvételre 
jelentkezők számára: 

� „FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft., 
� Vértes- Út Építő és Szolgáltató Kft., 
� SWIETELSKY Magyarország Kft., 
� SADE- Magyarország Mélyépítő Kft., 
� PENTA Általános Építőipari Kft., 
� HE-DO Kft, 
� T-V Közlekedésfejlesztő Konzorcium (TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő Kft. és 

Vasútépítők Kft.) 
 
Határidő: 1-3./: azonnal, 4/ pont: döntést követő 2 napon belül 
Felelős: polgármester 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 346/2016. 

Tárgy: 137/2016.(III.30.) KT-határozat 
módosítása 
(szóbeli előterjesztés alapján) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

346/2016.(VII.13.) KT-határozat. 
137/2016.(III.30.) KT-határozat módosítása 

(szóbeli előterjesztés alapján) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Város történelmi 
városközpontjában díjmentesen használható, nyilvános wifi internet hálózat létesítéséről szóló 
137/2016.(III.30.) KT-határozatának 3./ pontja helyébe az alábbi rendelkezést lépteti: 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontjában 
foglaltaknak megfelelő internetes csomagot – a 2./ pontban meghatározott, 2016. évre 
vonatkozóan legfeljebb bruttó 40 eFt mértékű keretösszeg terhére - 2 évre rendelje meg, 
illetve írja alá az ehhez szükséges dokumentumokat. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. augusztus 1. 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 347/2016. 

Tárgy: 51/2016.(II.24.) KT-határozat 
végrehajtása 
(szóbeli előterjesztés alapján) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

347/2016.(VII.13.) KT-határozat. 
51/2016.(II.24.) KT-határozat végrehajtása 

(szóbeli előterjesztés alapján) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jegyző tájékoztatását 
arról, hogy az 51/2016.(II.24.) KT-határozat 2./ pontjában hivatkozott ajánlattételi felhívás 
részét képező kivitelezési szerződés-tervezet tévesen jelölte meg a kert-kialakítás 
tervezőjeként az Ecogarden Kft.-t – a kert-kialakítás tervezője ténylegesen a Szín-Vonal Kft. 
(2071 Páty, Pilishegyi u. 8.) volt, így az utóbbi céget tünteti fel az aláírásra váró kivitelezési 
szerződés. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 348/2016. 

Tárgy: 313/2016.(VII.6.) KT-határozat 
módosítása 
(szóbeli előterjesztés alapján) 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 13-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

348/2016.(VII.13.) KT-határozat. 
313/2016.(VII.6.) KT-határozat módosítása 

(szóbeli előterjesztés alapján) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres 
segítségnyújtás ellátásának javítása céljából elfogadott 313/2016.(VII.6.) KT-határozata 3./ 
pontja szerinti ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete ne „Bérleti szerződés-”, hanem „Bérleti 
és Szolgáltatási szerződés-tervezet” legyen. 
A KT-határozat egyéb rendelkezései változtatás nélkül érvényesek. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/349/2016. 

Tárgy: Döntés a 072/9 hrsz.-ú ingatlan 
elővásárlási jogáról 

(Z/276.sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 26-i rendkívüli, zárt üléséről 
 

Z/349/2016. (VII.26.) KT-határozat  
Döntés a 072/9 hrsz.-ú ingatlan elővásárlási jogáról 

(Z/276.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván élni a 072/9 hrsz-ú 
külterületi, szántó művelési ágba tartozó ingatlan, Szabó Melinda tulajdonát képező, 149/479-
ed tulajdoni részre vonatkozó elővásárlási jogával. 
 
2./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje 
meg Szabó Melinda és Révész Adalbert képviseletében Dr. Palásthy Attila ügyvéd részére.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 350/2016. 

Tárgy: Döntés a Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény épületének felújításával 
kapcsolatos előkészítő és tervezői feladatok 
elvégzése tárgyában 
(278. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

350/2016.(VII.26.) KT-határozat 
Döntés a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

épületének felújításával kapcsolatos előkészítő és tervezői feladatok elvégzése tárgyában 
(278. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Hét-fő Bt. által 
(H-1085 Budapest, Horánszky u. 25., képviseli: Jakab Csaba ügyvezető,  adószám: 24525648-
2-42, cégjegyzékszám: 01-06-779006) a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény épületének felújításával kapcsolatos tervezői feladatok 
elvégzésére elkészített tervezési programot. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezői megrendelést ad a 
jelen előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő tervezői árajánlat alapján a Hét-fő Bt-nek 
(H-1085 Budapest, Horánszky u. 25., képviseli: Jakab Csaba ügyvezető,  adószám: 24525648-
2-42, cégjegyzékszám: 01-06-779006) a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény épületének felújításával kapcsolatos tervezői feladatok 
elvégzésére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat Mellékletében szereplő tervezési szerződés aláírására. 
 
4./ A Képviselő-testület a tervezés anyagi forrását az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének beruházási kiadási előirányzatán belül a „Németh Kálmán Általános Iskola” 
soráról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./-4./pont: döntést követő 2 munkanapon belül. 
 
A fenti határozat Mellékletét lsd. a Jegyzőkönyv 1. sz. mellékleteként! 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. július 26. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 351 /2016. 

Tárgy: Döntés a Nemzeti Kulturális Alap 
Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett nyílt 
pályázaton való részvételéről 
(277. sz. anyag) 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
351/2016. (VII.26.) KT-határozat 

Döntés a Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett nyílt pályázaton való 
részvételéről 

(277. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a Nemzeti Kulturális Alap 
Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett pályázaton az Óvodakert köztéri szobor létrehozásával az 
alábbi három különböző művésztől származó szobortervvel: 
 

� Orbán Előd szobrászművész Károlyi Sándorról készített ülő szoborterve (helyszínre 
tervezett műalkotás vázlata, a mű anyagának, technikájának pontos leírása, művész szakmai 
önéletrajza, művész referenciaanyaga, megvalósítás részletes költségbecslése, művet befoglaló 
környezet látványának bemutatása: helyszínrajz, 3 különböző nézőpontból készült színes fotóba 
méretarányosan beillesztett makett fotóval, megvalósítás részletes ütemterve) 

� Pelc Balázs szobrászművész Károlyi Sándorról készített ülő szoborterve. Alkotótárs: 
Orbán Előd. (helyszínre tervezett műalkotás vázlata, a mű anyagának, technikájának pontos leírása, 
művész szakmai önéletrajza, művész referenciaanyaga, megvalósítás részletes költségbecslése, művet 
befoglaló környezet látványának bemutatása: helyszínrajz, 3 különböző nézőpontból készült színes 
fotóba méretarányosan beillesztett makett fotóval, megvalósítás részletes ütemterve) 

� Koltai László szobrász Károlyi Sándorról készített ülő szoborterve. (helyszínre tervezett 
műalkotás vázlata, a mű anyagának, technikájának pontos leírása, művész szakmai önéletrajza, 
művész referenciaanyaga, megvalósítás részletes költségbecslése, művet befoglaló környezet 
látványának bemutatása: helyszínrajz, 3 különböző nézőpontból készült színes fotóba méretarányosan 
beillesztett makett fotóval, megvalósítás részletes ütemterve) 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ ponthoz 
kapcsolódó pályázati nevezési díjat (5.000 Ft/pályázat) a Kt. dologi kiadások „vagyongazdálkodási 
feladatok” keretéből teljesítse.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nemzeti 
Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett pályázat benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat, intézkedéseket tegye meg.  
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Nemzeti Kulturális Alap 
Képzőművészet Kollégiuma által hirdetett” pályázat önrészére 3.000.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi 
költségvetése Beruházási kiadások között szereplő „Károlyi szobor pályázati alap” 3 millió forint 
összegű előirányzata terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-4./pont: 2016. szeptember 15.  

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
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Fót, 2016. július 26. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 352 /2016. 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 
tulajdonában lévő teniszpályák jövőbeni 
hasznosítására 
(18/C. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

352/2016. (VII.26.) KT-határozat 
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő teniszpályák jövőbeni hasznosítására 

(18/C. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fóti 1565/2 és 1594/2 
hrsz.-ú ingatlanokon lévő teniszpályák használati megállapodását az e határozat 
Mellékletében szereplő tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a használati 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 
A fenti határozat Mellékletét lsd. a Jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként! 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 353/2016. 

Tárgy: Jégpálya létesítés közbeszerzési 
eljárása 
(ikt.sz.: 5471-17/2016.) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
                                             353/2016.(VII.26.) KT-határozat 

Jégpálya létesítés közbeszerzési eljárása 
(ikt.sz.: 5471-17/2016.) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2016.-2017. között 
üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya ajánlattételi eljárása”rögzített szolgáltatás ellátására 
az alábbi kivitelezőktől kér vállalkozói ajánlattételi felhívást:  
 
a,    Magyar Jég Kft           1118. Budapest,Köbölkút utca 12.  

Tel:06-20-98-32-113     

 
b,   4-Évszak Kft     2016 Leányfalu, Gyulai Pál u.9/b  

Kurján Miklós ügyvezető    
Tel:06 30 29 72 294 
 

c,   Budai Jégpálya Kft    1024 Budapest, Margit Krt.66 
 Tari Árpád      info@szenater.hu 

Tel:06-1-2015 938, 06-70 335 25 53 
d,      EXELE Kft      2131 Göd, Nemeskéri út 33. 
    Ügyvezető: Nagy János     janos.nagy@jegterasz.hu 

Tel: 06 30 677 82 38 
 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2016.-2017. között 
üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya ajánlattételi eljárása” ajánlattételi felhívásában a 
teljesítési biztosíték mértékét 5%-ban határozza meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 354/2016. 

Tárgy: Játszótér Kivitelezési Szerződés 
módosítása 
(ikt.sz.: 3410-38/2016.) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

354/2016.(VII.26.) KT-határozat 
Játszótér Kivitelezési Szerződés módosítása 

(ikt.sz.: 3410-38/2016.) 
 

 Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 282/2016.(VI.22.) KT-
határozat 4. sz. határozati pontja szerinti Kivitelezési szerződés 7. pontja kiegészül az 
alábbiakkal: A Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A 
vállalkozó a részszámla benyújtására a műszaki ellenőr által igazolt 40%-os, azaz 
negyven százalékos készültségi fok esetén jogosult. A részszámla összege a teljes nettó 
vállalkozói díj 40%-a.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 26. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 355/2016. 

Tárgy: Boglárka Bölcsőde és Óvoda 
Kivitelezési Szerződés 
(ikt.sz.: 776-63/2016.) 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. július 26-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

                                             355/2016.(VII.26.) KT-határozat 
Boglárka Bölcsőde és Óvoda Kivitelezési Szerződés 

(ikt.sz.: 776-63/2016.) 
 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Fót, 
Boglárka Bölcsőde és Óvoda, parkoló kialakítási, kerítés felújítási munkái” tárgyában nyertes 
kivitelezővel a 776-63/2016. ikt.számú ügyirat 1.sz. mellékletében szereplő kivitelezési 
szerződést aláírja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. július 26. 
 



   
 

449 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/365/2016. 

Tárgy: A Fót 031/48 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának adásvétele tárgyában a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara Megyei Elnökségének Helyi 
Földbizottsági feladatkörben kiadott 
állásfoglalása ellen Nógrádi Zsolt vevő által 
beterjesztett kifogás 
(Z/289.sz. anyag) 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016.augusztus 10-i rendkívüli,zárt üléséről 
 

Z/356/2016.(VIII.10.) KT-határozat 
A Fót 031/48 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele tárgyában a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének Helyi Földbizottsági 

feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen Nógrádi Zsolt vevő által beterjesztett kifogás 
(Z/289.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kiadott PE01-02579-11/2016. iktatószámú állásfoglalás 
részletes indokolását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától kérje be. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. augusztus 10. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/357/2016. 

Tárgy: Döntés Fót 3351 és 3352 hrsz.-
ú ingatlanok egy részének elbirtoklási 
ügyében(Z/291.sz. anyag) 

 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 12-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/357/2016. (IX.12.) KT határozat  

Döntés Fót 3351 és 3352 hrsz.-ú ingatlanok egy részének elbirtoklási ügyében 
(Z/291.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá D. É. és D. 
V. Fót 3351-és 3352 hrsz-ú ingatlanok 6/60-6/60-ad részének elbirtoklása megállapításához és 
annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas megállapodás megkötéséhez, 
mely azonban a Dunakeszi Járásbíróság előtt folyamatban lévő peres eljárást folytatásával jár. 
 
2./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa Dr. Nagy Attila ügyvédet. 
 
3./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetési 
koncepció tervezésekor a tervezetben jelenjen meg egy olyan összeg és feladat, amelyből és 
amely szerint az önkormányzat vagyoni helyzetét fel tudják mérni oly módon, hogy az egyes 
ingatlan-elemeknek akár gazdasági, akár a jogi hátterét is meg tudja az Önkormányzat 
vizsgálni.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 3./ pont: 2016. 
november 3. (a költségvetési Koncepció-tervezet elkészítésekor) 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. szeptember 16. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 358/2016. 

Tárgy: Döntés az Országos Népszavazással 
kapcsolatban(361.sz. anyag helyszíni 
kiosztás) 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 12-i rendkívüli, nyilvános  üléséről 
 

358/2016.(IX.12.) KT-határozat 
Döntés az Országos Népszavazással kapcsolatban 

(361.sz. anyag helyszíni kiosztás) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok tagjainak 
kiegészítéséről dönt az alábbiak szerint: 
 
-  szavazatszámláló bizottsági taggá az alábbi személyt választja meg: 
1) Szabóné Fehér Beáta tag 
- a szavazatszámláló bizottsági póttaggá az alábbi személyeket választja meg: 
1)Tóth Ildikó póttag 
2) Matyóné Márkus Erzsébet 
4) Nyúka Zsuzsanna 
5) Schön Istvánné 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal költségvetésének terhére az országos népszavazással kapcsolatban 
felmerülő kiadásokra kötelezettséget vállaljon. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés 
IV. sz. módosításakor az önkormányzat költségvetésének működési céltartaléka terhére az 
országos népszavazással kapcsolatban felmerülő normatíván felüli költségeket csoportosítsa 
át, addig a kiadások forrása a FÓTI KÖH személyi, járulék és dologi kiadásai. 
 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: 2016. november 16. 3./pont: folyamatos, 4./pont: a 
 költségvetés IV. sz. módosításakor 
Felelős: 1./-3./pont: Dr. Finta Béla jegyző, 4./ pont: Bartos Sándor polgármester 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. szeptember 16. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 359/2016. 

Tárgy: Döntés a Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tervezési szerződésének 
módosításáról (278/A. sz. anyag helyszíni 
kiosztás) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 12-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

 
359/2016. (IX.12.) KT-határozat 

Döntés a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tervezési 
szerződésének módosításáról 

(278/A. sz. anyag helyszíni kiosztás) 
 

1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hét-fő Bt-vel kötött „A 
KEHOP-5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára” című pályázaton való induláshoz szükséges 
„Tervdokumentáció elkészítése” tárgyú tervezési szerződést módosítja. 
 

2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Németh Kálmán Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése céljából a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a 
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” támogatási kérelem 
benyújtásáról a későbbiekben dönt. 

 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 

338/2016. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Tervezői szerződés 1. sz. 
módosítását írja alá. 

 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1./ pont: azonnal, 2./ pont: november 30., 3./ pont: döntést követő 10 

munkanapon belül  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. szeptember 16. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/360/2016 

Tárgy: Döntés a 4754/59 hrsz.-ú telek egy 
részének elbirtoklása ügyében (Z/290. sz. 
anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/360/2016. (IX.28.) KT-határozat  
Döntés a 4754/59 hrsz.-ú telek egy részének elbirtoklása ügyében 

(Z/290. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem járul hozzá az 
elbirtoklás bejegyzéséhez az. M. Á. E. és B. F. által előterjesztett, a Fót 4754/59 hrsz-ú telek a 
Z/290/2016 sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező változási vázrajz szerinti 365/4328-ad 
része elbirtoklásának bejegyzéséhez szükséges megállapodás aláírásához. 
 
2./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse az ügyfelek képviseletében eljáró Dr. Nagy T. Attila ügyvédet. 
 
3./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elbirtoklási ügyben perindítás vagy közigazgatási hatósági eljárás esetén bízza meg Dr. Nagy 
Attila ügyvédet, hogy Fót Város Önkormányzat nevében és helyett az ügyvédi törvényben 
foglaltaknak megfelelően, teljes jogkörben eljárjon.    
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2./ pont: döntés után 5 napon belül; 3./ pont: eljárásról való értesítés után azonnal 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/361/2016 

Tárgy: Döntés a NCU-562 forgalmi 
rendszámú gépkocsiban keletkezett kár 
megtérítése iránti kérelemről 
(Z/311. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/361/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a NCU-562 forgalmi rendszámú gépkocsiban keletkezett kár megtérítése iránti 

kérelemről 
(Z/311. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy I. M. 2151 Fót, József 
Attila u. 98. alatti lakos tulajdonában álló NCU-562 forgalmi rendszámú gépkocsiban 
keletkezett kárral kapcsolatos kártérítés iránti kérelmet elutasítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 
döntéséről írásban értesítse FORMULA FOREVER 07 Kft-t. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/362/2016 

Tárgy: Döntés a MPN-890 forgalmi 
rendszámú gépkocsiban keletkezett kár 
megtérítése iránti kérelemről 
(Z/310. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/362/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a MPN-890 forgalmi rendszámú gépkocsiban keletkezett kár megtérítése iránti 

kérelemről 
(Z/310. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a TI-TI Group Kft. 2220 
Vecsés, Dózsa György út 1. alatti székhelyű cég tulajdonában álló MPN-890 forgalmi 
rendszámú gépkocsiban keletkezett kárral kapcsolatos kártérítés iránti kérelmet elutasítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről 
írásban értesítse FORMULA FOREVER 07 Kft-t. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/363/2016 

Tárgy: Döntés a 7073/1 hrsz.-ú magánút 
kisajátítási kérelem elbírálásáról 
(Z/287. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/363/2016. (IX. 28.) KT-határozat  
Döntés a 7073/1 hrsz.-ú magánút kisajátítási kérelem elbírálásáról 

(Z/287. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Cs. S. és G. I. Fót 7073/1 
hrsz-ú, kivett saját használatú út kisajátítási kérelmét hatáskör és illetékesség hiányában 
elutasítja.   
 
2./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kezdeményezi a 
kisajátítási hatóságnál a Fót 7073/1 hrsz-ú, kivett saját használatú út kisajátítását.   
 
3. / Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa 
döntéséről a kérelmezőket. 
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-2./ pont: azonnal; 3./ pont: döntést követő 15 munkanap 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/364/2016 

Tárgy: Döntés a 2599/21 hrsz.-ú telek 
megvásárlására benyújtott kérelem 
elbírálásáról 
(Z/285. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/364/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a 2599/21 hrsz.-ú telek megvásárlására benyújtott kérelem elbírálásáról 

(Z/285. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező Fót, 2599/21 hrsz-ú telket, az érte megajánlott 100.000 
Ft ellenértékért nem értékesíti a kérelmezők, N.J. és N. A. részére.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező Fót, 2599/21 hrsz-ú telket, becsült értéken 3.024.000 Ft 
értékben kész értékesíteni a kérelmezők, N.J. és N. A. részére.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fenti 
döntésről értesítse a Kérelmezőket, és az e határozat 2./ pontjában rögzített feltételekkel is 
fennálló vételi szándékuk esetén készítesse el az ingatlan adás-vételi szerződését a Bartos és 
Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával, mely esetben a Testület felhatalmazza a Polgármestert e 
szerződés Önkormányzat nevében történő aláírására.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont azonnal 2.-3./pont: döntéstől számított 60 munkanapon belül   
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/365/2016 

Tárgy: Döntés a 059/28 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítéséről 
(Z/244/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/365/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a 059/28 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

(Z/244/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíti a Fót Város 
Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, Fót 059/28 hrsz-ú, 80189 nm területű, 
külterületi, szántó művelési ágba tartozó földrészletét.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 059/28 
hrsz-ú, 80189 nm területű, külterületi, szántó művelési ágba tartozó földrészlet értékesítése 
céljából a jelen határozat melléklete szerint írjon ki kétfordulós, nyílt pályázatot, és az ezzel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
A terület kikiáltási ára: 1200 Ft/nm.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót Város 
Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, Fót 059/28 hrsz-ú, 80189 nm területű, 
külterületi, szántó művelési ágba tartozó földrészlet értékesítésére beérkezett pályázatokról 
készítsen előterjesztést a pályázat értékelésének és elbírálásának céljából, a pályázat 
lebonyolítását követő 45 munkanapon belüli Képviselő-testületi ülésre.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. október 18. (döntés után 15 munkanap), 3./ pont: 
a pályázat lebonyolítását követő 45 munkanapon belül   

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

459 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/366/2016 

Tárgy: Döntés a 3555/1 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlására benyújtott felajánlás 
elbírálásáról 
(Z/286. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/366/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a 3555/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására benyújtott felajánlás elbírálásáról 

(Z/286. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/286/2016. számú 
előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt ajánlat szerint nem kívánja megvásárolni a Fót 
3555/1 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a Felajánlót.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen 
tárgyalásokat a Végrehajtóval, és annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-2./ pont azonnal 3./ KT 2016. decemberi ülése 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

460 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/367/2016 

Tárgy: Döntés Fót, belterület 5453/6 hrsz.-ú 
kivett beruházási terület ingatlanárverési 
vételi ajánlattételéről 
(Z/340. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/367/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót, belterület 5453/6 hrsz.-ú kivett beruházási terület ingatlanárverési vételi 

ajánlattételéről 
(Z/340. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 

5453/6 hrsz-ú, 46.742 m2 alapterületű, „kivett beruházási terület” megnevezésű 
belterületi ingatlan ingatlanárverésen, és a legmagasabb ajánlható vételárat 95 MFt-ban 
határozza meg. 

 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 

95 M Ft összeget Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés beruházási kiadások 
előirányzat „behajtási eljárásokból ingatlan szerzés 265 MFt” sor terhére biztosítja. 

 
3./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ 

pontban meghatározott feladatokra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: a vételi ajánlattétel időtartama alatt, 2./ pont: 2016. évi költségvetés IV. 

számú módosításakor, 3./ pont: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

461 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/368/2016 

Tárgy: Döntés Fót, belterület 5453/6 hrsz.-ú 
kivett beruházási terület ingatlanárverési 
vételi ajánlattételéről 
(Z/340. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/368/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót, belterület 5453/6 hrsz.-ú kivett beruházási terület ingatlanárverési vételi 

ajánlattételéről 
(Z/340. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a PJB-t, hogy a 2017. gazdasági évre 
vonatkozó konkrét ingatlanhasznosítási tervet dolgozza ki.  
Felelős: PJB elnöke  
Határidő: 2016. novemberi PJB ülés 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

462 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/369/2016 

Tárgy: Döntés Pest Megyei Kitüntetésekre 
szóló felterjesztésről 
(Z/337. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/369/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés Pest Megyei Kitüntetésekre szóló felterjesztésről 

(Z/337. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlésének a 
kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 6/2015. (V.11.) 
önkormányzati rendelete alapján az alábbi díjakra az alábbi személyeket, illetve közösségeket 
terjeszti fel: 

1. Év Sportolója Díj 
kategóriák:  
a) férfi felnőtt korosztály Somfai Péter Olimpikon és Mató Gyula Paralimpikon   
b) női felnőtt korosztály Kapás Boglárka Olimpikon és Szász Emese Olimpikon  
c) férfi utánpótlás korosztály Eszes Dániel Ifjúsági Európa-bajnok atléta és Kalmár Roland 

kézilabdázó  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott felterjesztést az önkormányzati rendeletben meghatározott határidőben és 
formai előírásoknak megfelelően nyújtsa be Pest Megye Önkormányzatához. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. november 6. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

463 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/370/2016 

Tárgy: Fót Város Önkormányzat jogi 
képviseletének ellátásáról szóló féléves 
beszámoló 
(Z/344. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/370/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Fót Város Önkormányzat jogi képviseletének ellátásáról szóló féléves beszámoló 

(Z/344. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Nagy Attila egyéni 
ügyvéd és Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda 2016. március 1-től 2016. augusztus 31-ig 
tartó időintervallumra vonatkozó beszámolóját.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a Bartos és 
Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát, hogy készítse el az általa javasolt, Hasitz Györgynével történő 
egyezségkötésről szóló előterjesztést.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

464 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/371/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Szent Benedek u. 15. I. 
em. 4. sz. bérlakás méltányosságból történő 
bérbeadásáról 
(Z/350 sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/371/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót, Szent Benedek u. 15. I. em. 4. sz. bérlakás méltányosságból történő bérbeadásáról 

(Z/350 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Szent Benedek u. 15. I. em. 4. sz. 
bérlakás méltányosságból történő bérbeadásáról szóló Z/350 sz. anyag tárgyalását 2016. 
októberi rendkívüli ülésére elnapolja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester   
Határidő: azonnal  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

465 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/372/2016 

Tárgy: 1521/2, 1512 és 1511/2 hrsz.-ú 
ingatlanok ivóvíz ellátása 
(Z/355. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/372/2016. (IX.28.) KT-határozat 
1521/2, 1512 és 1511/2 hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz ellátása 

(Z/355. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az V. Zuglóban a 1521/2, 
1512 és 1511/2 hrsz-ú ingatlanokat vezetékes ivóvíz rákötésének lehetőségét biztosítja 
törzsvezeték kiépítésével.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, az 1./ pontban 
megjelölt ingatlanok vezetékes ivóvíz ellátása érdekében kérjen be tervezői árajánlatot ivóvíz 
törzsvezeték kiépítésére.  
 
3./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
tervezői árajánlatok közül a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő tervezőt válassza ki és 
rendelje meg a tervet. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetés IV. 
módosításában 300.000 Ft-os tervezési keretet biztosít az V. Zuglóban a 1521/2, 1512 és 
1511/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvízellátása érdekében a költségvetési céltartalékok „Általános 
Tartalék” soráról. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: költségvetés IV. számú módosítása 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

466 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/373/2016 

Tárgy: Döntés Fót, belterület 5453/13 hrsz.-
ú kivett beruházási terület ingatlanárverési 
vételi ajánlattételéről 
(Z/339. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/373/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót, belterület 5453/13 hrsz.-ú kivett beruházási terület ingatlanárverési vételi 

ajánlattételéről 
(Z/339. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 

5453/13 hrsz-ú, 29.650 m2 alapterületű, „kivett beruházási terület” megnevezésű 
belterületi ingatlan ingatlanárverésen, és a legmagasabb ajánlható vételárat 60 MFt-ban 
határozza meg. 

 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 

60 MFt összeget Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés beruházási kiadások 
előirányzat „behajtási eljárásokból ingatlan szerzés 265 MFt” sor terhére biztosítja. 

 
3./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. 

pontban meghatározott feladatokra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: a vételi ajánlattétel időtartama alatt, 2./ pont: 2016. évi költségvetés IV. 

számú módosításakor, 3./ pont: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

467 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 374/2016 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről. 
(338. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

374/2016. (IX.28.) Kt-határozat 
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről. 

(338. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a 
338/2016. sz. anyag melléklete szerint elfogadja Bartos Sándor polgármester 2016. évre 
vonatkozó MÓDOSÍTOTT szabadságolási tervét. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

468 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 375/2016 

Tárgy: Rendeletalkotás az elektronikus 
ügyintézésről 
(336. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

375/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Rendeletalkotás az elektronikus ügyintézésről 

(336. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy készítsen előterjesztést 
az elektronikus ügyintézés bevezetésének személyi és tárgyi feltételeiről.  
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző   
Határidő: 2016. november 25. (decemberi képviselő-testületi ülésre)  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

469 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 376/2016 

Tárgy: Döntés a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól szóló …/2016. (IX.29.) 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(321. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

376/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 

…/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(321. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 321/2016. sz. anyagként 
előterjesztett rendelet-tervezet végszavazás előtt az alábbi két pontban módosuljon: 
 

1./ A rendelet-tervezet 10. § (3) bekezdésben szereplő gépjármű fenntartó 
tevékenység (autószerelő műhelyek) pontos meghatározása érdekében a (3) 
bekezdés szövege az alábbi legyen:  
(3) Gépjármű fenntartó tevékenységet (a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és 
dologi feltételeiről szóló 1/1990.(IX.29.) KHVM rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott szolgáltatási tevékenység), valamint közúti közlekedési szolgáltatást 
végző jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok és egyéni vállalkozók közúton, 
vagy más közterületen a szolgáltatáshoz használt járműveket, illetve a gépjármű-
fenntartó tevékenységgel kapcsolatba került gépjárművet nem tárolhatják. (kivétel: 1 db 
maximum 3500 kg össztömegű közúti szolgáltatást végző gépkocsi) 

 
2./ A rendelet-tervezet 14. § (3) bekezdésének felsorolása g) alpontként egészüljön ki a 

Győrffy utcával. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

470 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 377/2016 

Tárgy: Döntés a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól szóló …/2016. (IX.29.) 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(321. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

377/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 

…/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(321. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt, hogy készítsen 
előterjesztést Fót Város Önkormányzat közigazgatási határán belüli parkolási rend 
szabályozásáról.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. november 25. (a KT decemberi rendes ülésére) 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 378/2016 

Tárgy: Döntés a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól szóló …/2016. (IX.29.) 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(321. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

378/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 

…/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(321. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a 
Keleti Márton út úttest és kerítés közötti szakaszának Önkormányzati tulajdonba történő 
átvételét.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal   

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 379/2016 

Tárgy: Döntés az útépítési és 
közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 
16/2014. (V.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
(281. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

379/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 16/2014. (V.22.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
(281. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról 
szóló 16/2014. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 281/2016. sz. 
előterjesztést átdolgozásra visszaadja – kérve, hogy a rendelet-tervezetbe épüljenek be a 
Pénzügyi és Jogi Bizottság 2016. szeptember 19-i ülésén e napirend keretében elhangzott 
javaslatok. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. november 22. (a Képviselő-testület 2016. decemberi rendes ülésére) 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 380/2016 

Tárgy: Döntés az ingatlanon belüli 
csatorna-rákötéseknek a szociális 
rászorultság elvén való támogatásáról szóló 
…./2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
(283. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

380/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés az ingatlanon belüli csatorna-rákötéseknek a szociális rászorultság elvén való 

támogatásáról szóló …./2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(283. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi 
költségvetés IV. módosításakor a „Fejlesztési céltartalék” sorról 300.000 Ft-os keret 
átcsoportosításáról gondoskodjon a 2016. évben az ingatlanon belüli csatorna-rákötéseknek a 
szociális rászorultság elvén való támogatására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a 2016. évi költségvetés IV. számú módosításakor 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 381/2016 

Tárgy: Döntés a magánerős lakossági út- és 
közműépítések szervezéséről és 
önkormányzati támogatási rendszeréről 
valamint a céltámogatással épülő 
szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás 
fizetésének rendszeréről szóló  …./2016. 
(…) önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

381/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati 
támogatási rendszeréről valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-
hozzájárulás fizetésének rendszeréről szóló  …./2016. (…) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
(282. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 282/2016. számú előterjesztés 
tárgyalását a 2016. decemberi ülésre elnapolja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: KT decemberi rendes ülése 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 382/2016 

Tárgy: Döntés a „Villamos energia 
beszerzés Fót Város Önkormányzata 
részére 2017” közbeszerzési eljárás 
eredményéről (266/A. sz. anyag) 
(266/A. sz. anyag)  

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

382/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017”  

közbeszerzési eljárás eredményéről 
(266/A. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 
Önkormányzat Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017” 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt. 
 
2./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Fót Város Önkormányzat 
Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárásra az E2 Hungary Zrt., a JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., 
a Magyar Áramszolgáltató Kft., az E.ON Energiakereskedelmi Kft., az MVM Partner Zrt. és 
az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. érvényes ajánlatot nyújtott be.  
 
3./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város Önkormányzat 
Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás nyertese:  

� I. rész tekintetében:  E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) 
(Intézményi)   Ajánlati ár (nettó, HUF/KWh): 13,15 

� II. rész tekintetében:  JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t (1141             
(Közvilágítás)  Budapest, Mogyoródi út 168.) 

Ajánlati ár (nettó, HUF/KWh): 11,36 
 
4./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város Önkormányzat 
Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárásra, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
követő ajánlatot az  

� I. rész tekintetében:  JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-t (1141             
(Intézményi)   Budapest, Mogyoródi út 168.) tette.  

Ajánlati ára (nettó, HUF/KWh): 13,63  
� II. rész tekintetében:  E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) tette. 

(Közvilágítás)  Ajánlati ára (nettó, HUF/KWh): 11,38  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, 
hogy az adásvételi szerződést a 266. sz. előterjesztés, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal írja 
alá az eljárás 3./ pontban meghatározott nyerteseivel.  
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Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-4./: azonnal, 5/ pont: 20 munkanapon belül 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 383/2016 

Tárgy: Döntés a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadására” 
tárgyban lefolytatandó új közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
(354. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

383/2016. (IX.28) KT-határozat 
Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadására” tárgyban lefolytatandó 

új közbeszerzési eljárás megindításáról 
(354. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadása” tárgyban nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást indít a 
vállalkozó kiválasztására.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadása” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan elfogadja 
az ajánlati felhívást a 354/2016. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az összefoglaló 
tájékoztatásra jelentkezőkön kívül a 354/2016. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő 
gazdasági társaságoknak megküldi az eljárást megindító felhívást.     
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. A nyertes ajánlattevő a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerinti ajánlatot beadó 
vállalkozó. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap terjesztésére” vonatkozóan elfogadja a Magyar Posta 
árajánlatát.  
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1./ és a 6./ 
pontban meghatározott szolgáltatások pénzügyi fedezetét, az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe terveztesse be.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./,2./pont: azonnal, 3./pont: Képviselő-testületi ülést követő első munkanap, 
4./pont: Képviselő-testületi ülést követő 90 napon belül 5./6./pont: 2017. évi költségvetés 
tervezésekor 
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Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
 
 



   
 

479 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 384/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és 
felújítás” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás végleges 
eredményéről 
(195/C. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

384/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a „Fót négy utca útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” 

tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás végleges eredményéről 
(195/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményes volt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás”tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi szakaszában érvényes ajánlatot nyújtottak be:  

- SADE- Magyarország Mélyépítő Kft,  
- HE-DO Kft,  
- FER-3331” Építőipari és Kereskedelmi Kft.  

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás”tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi szakaszában, a benyújtott ajánlatok közül:  

- a Vértes- Út Építő és Szolgáltató Kft.,  
- a SWIETELSKY Magyarország Kft., 
- a PENTA Általános Építőipari Kft., 
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján,  
- míg a T-V Közlekedésfejlesztő Konzorcium (TIC Közlekedési Infrastruktúra Építő 

Kft. és Vasútépítők Kft.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen. 

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, négy utca 
útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás”tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás nyertese: 
Ajánlattevő neve: SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. 
Ajánlattevő címe: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 
Nettó ellenszolgáltatás [nettó Ft] 119 700 000 ,- Ft + ÁFA 
Nettó ellenszolgáltatás 8 % tartalékkerettel 
[nettó Ft] 

129 276 000,- Ft + ÁFA 

Előteljesítés mértéke [nap, max. 15 nap] 15 nap 
Késedelmi kötbér napi mértéke [min. 0,1 – 
max 2 %] 

2 % / nap 
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Megajánlott garanciális időszak hossza [hónap, 
min 36- max 60] 

60 hónap 

 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás”tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárásra, a legjobb ár-érték arányú ajánlatot követő ajánlatot adta:  
 
Ajánlattevő neve: HE-DO Kft. 
Ajánlattevő címe: 1133 Budapest, Váci út 76.  
Nettó ellenszolgáltatás [nettó Ft] 121.967.315 
Nettó ellenszolgáltatás 8 % tartalékkerettel 
[nettó Ft] 

131.724.700 

Előteljesítés mértéke [nap, max. 15 nap] 15 nap 
Késedelmi kötbér napi mértéke [min. 0,1 – 
max 2 %] 

2 % 

Megajánlott garanciális időszak hossza [hónap, 
min 36- max 60] 

60 hónap 

 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárás – jelen határozat 4.) pontjában megnevezett – nyertesével írja alá a 
195/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalmú Vállalkozási Szerződést.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-5./: azonnal, 6/ pont: döntést követő (11 napos) szerződéskötési moratórium 
lejártát követően, de legkésőbb a döntést követő 60 napos ajánlati kötöttség fennállásának 
határidején belül.  

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 385/2016 

Tárgy: Beszámoló a 2016/17-es nevelési év 
előkészítettségéről és az óvodai beiratkozás 
tapasztalatairól 
(300. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

385/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Beszámoló a 2016/17-es nevelési év előkészítettségéről és az óvodai beiratkozás 

tapasztalatairól 
(300. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016/2017-es 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: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 386/2016 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2017. évi fordulójának 
támogatására 
(346. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

386/2016. (IX.28.) KT-határozat  
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2017. évi 

fordulójának támogatására 
(346. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által összeállított Általános Szerződési Feltételek figyelembevételével – 
csatlakozik a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, 
egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy „Nyilatkozatot a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról” 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: 2016. október 03. 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

483 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 387/2016 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2017. évi fordulójának 
támogatására 
(346. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

387/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2017. évi 

fordulójának támogatására 
(346. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója Általános Szerződési Feltételeinek 
figyelembevételével, a 2./ pont alatt írottakra tekintettel - jóváhagyja a határozat mellékletét 
képező „A” valamint „B” típusú pályázati felhívást. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a pályázati felhívások helyben szokásos módon történő 
közzétételére: 2016. október 04. 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

484 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 388/2016 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2017. évi fordulójának 
támogatására 
(346. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

388/2016. (IX.28.) KT-határozat  
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2017. évi 

fordulójának támogatására 
(346. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer keretein belül felhasználható 
összegként 2.000.000,- Ft-ot, azaz kétmillió forintot a 2017. évi költségvetésbe betervezi. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés alapján, a tervezett pénzügyi kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 
2017. évre vonatkozó költségvetési koncepciójába, majd a 2017.évi költségvetésébe építesse 
be. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. október 31. 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

485 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 389/2016 

Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság 2014. december 22-től 2016. 
május 1-ig és a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
2016. május 1-től 2016. augusztus 31 között 
végzett tevékenységéről 
(353. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

389/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Beszámoló a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2014. december 22-től 2016. május 1-ig és a 

Pénzügyi és Jogi Bizottság 2016. május 1-től 2016. augusztus 31 között végzett 
tevékenységéről 
(353. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a korábbi Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság 2014. december 22-től 2016. május 1-ig és a Pénzügyi és Jogi Bizottság 2016. 
május 1-től 2016. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PJB elnök  

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

486 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 390/2016 

Tárgy: Beszámoló az Emberi Erőforrás 
Bizottság 2014. december 22. és 2016. 
augusztus 31. között végzett 
tevékenységéről 
(323. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

390/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Beszámoló az Emberi Erőforrás Bizottság 2014. december 22. és 2016. augusztus 31. között 

végzett tevékenységéről 
(323. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Emberi 
Erőforrás Bizottság 2014. december 22-től 2016. augusztus 31. napjáig tartó időszakra szóló 
beszámolóját. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

487 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 391/2016 

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági Program 
végrehajtásának 1. évi tapasztalatairól 
(357. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

391/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásának 1. évi tapasztalatairól 

(357. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 2015-2020 
évekre szóló Gazdasági programja megvalósításának 2016. évi értékelését a 357/2016. sz. 
előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

488 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 392/2016 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának 
I. féléves helyzetéről 
(351 sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

392/2016. (IX.28.) KT-határozat  
Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről 

(351 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és tudomásul veszi az előterjesztés részét 
képező mellékletekkel együtt. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 28. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

489 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 393/2016 

Tárgy: Döntés a lejárt határidejű 
határozatok lejelentéséről 
(333. sz. anyag) 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
393/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés a lejárt határidejű határozatok lejelentéséről 
(333. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 333/2016. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 304/2015. (VII. 15.) Kt. 
határozat (4) bekezdésének határidejét 2016. október 27. napjára, ugyanezen határozat (7)-
(9)-(13) bekezdéseinek végrehajtási határidejét 2016. december 14-i rendes testületi ülés 
időpontjára módosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Javaslat Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására – a tanácsnoki rendszer létrehozására, továbbá az állandó bizottságok feladat- 
és hatáskörének, valamint személyi összetételének átalakítására 155/2016. (IV.27.) KT. 
határozat 3./ pontjának végrehajtási határidejét a 2016. október 27. napjára módosítja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 136/2016. (III.30.) KT. 
határozat (5) bekezdésének, mely szerint 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. szeptemberi ülésére – végrehajtási 
határidejét a 2017. szeptemberi rendes testületi ülés időpontjára módosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-3./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./ és 4./ pontok azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

490 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 394/2016 

Tárgy: Döntés a gyepmesteri feladatok 
ellátására vonatkozó versenyeztetési eljárás 
megindításáról 
(328. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

394/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó versenyeztetési eljárás megindításáról 

(328. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót közigazgatási 
területére vonatkozó gyepmesteri feladatok ellátása tárgyában, Fót Város Önkormányzata és a 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást folytat 
le. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a versenyeztetési eljárást a 
328/2016. sz. előterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatolt ajánlattételi felhívással indítja meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az ajánlattételi 
felhívás aláírására és közzétételére. 
 
4./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat értékelje és bírálja is el - értékelési szempontnak a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tekintve. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-3./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül; 4./ pont: az ajánlattételi 
határidő lejártát követő 5 munkanapon belül. 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

491 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 395/2016 

Tárgy: Döntés a stratégia zajtérkép 
megújítására vonatkozó versenyeztetési 
eljárás megindításáról 
(329. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

395/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a stratégia zajtérkép megújítására vonatkozó versenyeztetési eljárás megindításáról 

(329. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város stratégia 
zajtérképének felülvizsgálata tárgyában, Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást folytat le. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a versenyeztetési eljárást a 
329/2016. sz. előterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatolt ajánlattételi felhívással indítja meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az ajánlattételi 
felhívás aláírására és közzétételére. 
 
4./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat értékelje és bírálja is el - értékelési szempontnak a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tekintve. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-3./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül; 4./ pont: az ajánlattételi 
határidő lejártát követő 5 munkanapon belül. 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

492 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 396/2016 

Tárgy: Döntés a VIS NATURALIS Bt. 
helyi természetvédelmi területek 
felülvizsgálatára készült dokumentációjának 
elfogadásáról 
(330. sz. anyag) 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
396/2016. (IX.28.) KT-határozat. 

Döntés a VIS NATURALIS Bt. helyi természetvédelmi területek felülvizsgálatára készült 
dokumentációjának elfogadásáról 

(330. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VIS NATURALIS Bt. 
által elkészített „KUTATÁSI JELENTÉS ÉS KEZELÉSI TERV Fót város helyi szinten védett 
természeti területeinek (Somlyó alja, a Fáy Présház alatti terület, a Károlyi István 
Gyermekközpont területétől nyugatra, a Mogyoródi-patak mindkét oldalán húzódó terület) 
felmérése és kezelésük meghatározása” című dokumentációt a 330/2016. sz. előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 330/2016. sz. 
előterjesztésben foglalt javaslatokat beépíti a helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
létesítéséről szóló 15/2001. (VII.13.) önkormányzati rendeletbe. 
 
3./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 330/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt dokumentáció helyi természetvédelmi területre 
vonatkozó bővítési javaslatok felülvizsgálatát beépíti a Környezetvédelmi Program 2017. évi 
intézkedési tervébe. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VIS NATURALIS Bt. 
- a 330/2016. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletét képező - kérelmében foglaltakat jóváhagyja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2016. október 5. (októberi rendes testületi ülésre); 3./ 
pont: 2017. február rendes testületi ülésre szánt előterjesztések benyújtási határideje; 4./ pont: 
a VIS NATURALIS Bt. értesítése a döntésről 2016. október 3. (a döntést követő 5 napon 
belül) 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

493 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 397/2016 

Tárgy: Döntés a Városőrség felállításának 
lehetőségeiről 
(312. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

397/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Városőrség felállításának lehetőségeiről 

(312. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat Rákospalota Önkormányzatának Polgármesterével társulás létrehozására az 
önkormányzati rendészeti feladatok ellátására. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott tárgyalás 
eredményét követően készítsen előterjesztést a képviselő-testület 2017. májusi ülésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri továbbá a Polgármestert arra, hogy a 2017. évi költségvetés-
tervezés Koncepciójának részeként, a tervezési szempontok között jelenítsen meg 18.000 eFt-
os keretösszeget az önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának céljára. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: 2017.április 30. , 3./ pont: 2016. október 25. 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 398/2016 

Tárgy: Beszámoló Fót Város mezei 
őrszolgálatának 2016. év első félévi 
munkájáról 
(303. sz. anyag) 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

398/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Beszámoló Fót Város mezei őrszolgálatának 2016. év első félévi munkájáról 

(303. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 303. sz. előterjesztésben 
foglaltak alapján elfogadja a Fót Város mezei őrszolgálatának 2016. év első félévi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 399/2016 

Tárgy: Döntés a rendkívüli települési 
támogatás természetben nyújtott tűzifa 
beszerzése tárgyában 
(343. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

399/2016. (IX.28.) KT-határozat  
Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése tárgyában 

(343. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tímár Vaskereskedés 
Kft. bruttó 29.900.-Ft/1,5 m3 vegyes, raklapos tűzifára tett árajánlatát elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
1./ pont alapján a Timár Vaskereskedés Kft.-vel a feladat ellátására vonatkozó Megbízási 
szerződést kösse meg. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának 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. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2017. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe a tűzifa beszerzéséhez szükséges 1.420.000,-Ft-ot 
terveztesse be.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont azonnal, 2./ és 3./ pont esetében a döntést követő 15. napon, 4./ pont 
esetében a 2017. évi átmeneti gazdálkodás elfogadásakor. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 400/2016 

Tárgy: Döntés Görgey Artúr 
honvédtábornok Révkomáromban 
felállítandó szobra állításának 
támogatásáról 
(352. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

400/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés Görgey Artúr honvédtábornok Révkomáromban felállítandó szobra állításának 

támogatásáról 
(352. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 150.000 Ft 
összeggel a révkomáromi városvédő és városszépítő Palatinus Polgári Társulás által az 
Európa szoborparkban felállítandó Görgey Artúr szobor költségeit. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
támogatási összeget az Önkormányzat 2016. évi költségvetése IV. számú módosításába 
építtesse be. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
támogatás biztosítása érdekében Fót Város Önkormányzat költségvetése IV. számú 
módosítása elfogadását követő 8 napon belül a Támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. október 27., 3./ pont: a költségvetés IV. számú 
módosítása hatálybalépését követő 8 napon belül. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 



   
 

497 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 401/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény 
szociális gondozói álláshely létesítéséről 
(358. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

401/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény szociális gondozói 

álláshely létesítéséről 
(358. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény számára 2016. október 1-jétől 1 fő szociális gondozói 
státuszt létesít. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót Város 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény szociális gondozói álláshely bér és járulékait 
építse be a 2016. évi költségvetésbe az Önkormányzat Tartalékok „működési céltartalékok” 
terhére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a 2016. évi költségvetés IV. számú módosításakor 
 
3./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ESZEI vezetője 2016. 
október 1-jétől 1 fő szociális gondozói álláshely betöltésére kötelezettséget vállaljon az 
intézményi bérmaradvány terhére – feltételül szabva, hogy az intézményi SZMSZ ehhez 
szükséges módosításának tervezetét 2016. szeptember 30-ig készítse el, és nyújtsa be a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a Képviselő-testület 2016. októberi rendes ülése elé. 
Felelős: ESZEI intézményvezető 
Határidő: 2016. szeptember 30. 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 402/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 
(274/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

402/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 

(274/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tulajdonosa úgy dönt, hogy a Társaság könyvvizsgálatát 2016. október 1. napjától 2018. 
május 31. napjáig terjedő határozott időre a 

Cégnév:”GM-AUDIT” Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
Székhely: 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16. 
Cégjegyzékszám: 20-09- 066088 

lássa el és személyében eljáró könyvvizsgálóként elfogadja Vecsera Jánosnét. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálat díját 80.800 Ft/hó + ÁFA 
összegben határozza meg és felkéri a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a Könyvvizsgálóval a megbízási szerződést írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Társaság Alapító okirata  

� IV. fejezet 9. pontjának eddigi dd.) pontja kizárólag a Társaság SZMSZ-ének 
elfogadását nevezze meg, 

� a IV. fejezet 11. pontja pedig az alábbi az alábbi, o.) alponttal egészüljön ki: 
„o.) a Társaság részére jogszabály által kötelezővé tett szabályzatok megalkotása” 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1./ és 3./ pontja 
szerinti Alapító okirat-módosítást, valamint a Társaság további, alábbiakban felsorolt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát: 
 
II. 4.2 fejezetben szereplő tevékenységek közül: 
 
a „Gazdasági-vállalkozási tevékenységek” közé sorolt 

− 01.13. Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumós-növény termesztése 
− 01.19. Egyéb, nem évelő növény termesztése 

tevékenységek kerüljenek át az egyéb közhasznú tevékenységek” csoportjába; 
 
a Gazdasági-vállalkozási tevékenysége csoportja pedig egészüljön ki a  

− 73.11 Reklámügynöki tevékenység  
tevékenységével. 
 
IV. fejezet 9. v) helyébe az alábbi szövegezésű rendelkezés kerüljön:  
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„v) a Munka Törvénykönyve (továbbiakban Mt.) alapján vezetőnek minősített munkavállalók 
körének meghatározása;.” 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat-módosítás, és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására, valamint a változás-
bejegyzési eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ és 3./ pont: azonnal, 2./ és 4./ pont: 2016. október 8. (döntést követő 10 napon 
belül) 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 403/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 
(274/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

403/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 

(274/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a FÓTI Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tulajdonosa felkéri az Ügyvezetőt, hogy a pénzügyi tárgyú szabályzatokat haladéktalanul 
aktualizálja és a Kft. könyvelésében javítsa az Önkormányzat és a Kft. közötti gazdasági 
események hibáit.  
 
Felelős: Fóti Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 404/2016 

Tárgy: Döntés a Váci Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság adományozási 
megállapodásról 
(288. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

404/2016. (IX. 28.) KT-határozat 
Döntés a Váci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság adományozási megállapodásról 

(288. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének működési céltartalék-kerete terhére nettó 160.000.-Ft pénzadományban 
részesíti a Gyorsan-Értünk Alapítványt, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság laktanyájának 
klimatizálása céljára.    
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetése IV. módosításakor a nettó 160.000.-Ft adomány 
előirányzatát csoportosítsa át a 2016. évi költségvetés működési céltartalék soráról.   
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 
adományozási megállapodás aláírására a Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítvánnyal.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-2./ pont: azonnal; 3./ pont: az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. sz. 
módosítását követő 15 munkanap  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 405/2016 

Tárgy: Döntés a „Barackos” 5551 hrsz.-ú 
telek kisajátítása vagy megvásárlása iránti 
döntésről 
(325. sz. anyag) 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
405/2016.(IX.28.) KT-határozat 

Döntés a „Barackos” 5551 hrsz.-ú telek kisajátítása vagy megvásárlása iránti döntésről 
(325. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 54/2016.(II.24.) KT 
határozatát visszavonja, amennyiben az adásvételi szerződés létrejön. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tárgyalást folytat a 
„Barackos” tulajdonosi közösséggel és kéri a „Barackos” tulajdonosi közösséget, hogy 
járuljanak hozzá az 5551 Hrsz.-ú ingatlanból 185 nm 3000 Ft/nm áron történő, azaz bruttó 
550.000.-Ft összegű megvásárlásához, a korábban befizetett közműfejlesztési hozzájárulás 
költségkeret terhére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi 
közösség hozzájárulása alapján az adás-vételi szerződés-tervezetet készíttesse el és terjessze 
be a Képviselő-testület - a közösség nyilatkozatának kézhezvételét követő – rendes testületi 
ülésére. Az adás-vételi szerződés része a megvásárolni kívánt 185 nm terület megosztását 
tartalmazó megosztási vázrajz. A megosztás költségeit az Önkormányzat dologi kiadásainak 
vagyongazdálkodási sor keret terhére teljesíti.    
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 3./pontban 
meghatározott adás-vételi szerződés tervezet elkészítésével bízza meg a Bartos Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1. és 4./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. november 30., 3./ pont: 2017.január 31. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 406/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Barackos 
területrendezéshez szükséges 22kV-os 
szabadvezetéki és 0,4 kV-os közcélú 
hálózat kábel kiváltása és energia igény 
beadása” tárgyában 
(302. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

406/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Barackos területrendezéshez szükséges 22kV-os szabadvezetéki és 0,4 kV-os 

közcélú hálózat kábel kiváltása és energia igény beadása” tárgyában 
(302. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 302/2016. számú előterjesztés 
tárgyalását a 2016. decemberi ülésre elnapolja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. decemberi testületi ülés 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 407/2016 

Tárgy: Döntés városi rendezvények 
beruházási javaslatáról 
(224/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

407/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés városi rendezvények beruházási javaslatáról 

(224/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kiemelt szabadtéri városi 
rendezvények kellékeinek megvásárlása érdekében 4 db rendezvény sátor, 20 db sörpad 
garnitúra(asztal+padok) beszerzését támogatja. A beszerzést fedezetére a Fóti Közszolgáltató 
Kft. részére pénzeszközként átad 850.000 Ft-ot. A megvásárolt kellékek tárolására a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t bízza meg.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével kösse meg a Támogatási Szerződést az 1./ pont szerint átadott pénzeszköz 
felhasználásáról és elszámolásáról. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési rendelet IV. 
módosításában az 1./ pontban felsorolt vásárlással kapcsolatos kiadásokat vezesse át. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: 2016. október 15., 3./ pont: 2016. évi költségvetés IV. sz. módosítása 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 408/2016 

Tárgy: Döntés a Fót, Szabó Dezső utca 
(Móricz Zsigmond és Késmárk utca közötti 
szakasz) csapadékvíz elvezető rendszer 
felújításáról 
(293. sz. anyag) 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
408/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Szabó Dezső utca (Móricz Zsigmond és Késmárk utca közötti szakasz) 
csapadékvíz elvezető rendszer felújításáról 

(293. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szabó Dezső utcai 
(Móricz Zsigmond és Késmárk utca közötti szakasz) csapadékvíz elvezető rendszer felújítási 
munkáit elvégezteti. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladatot a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel végezteti el, az általa adott 
árajánlata alapján 785.500,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 997.585,- Ft ellenében. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
1./ pontban meghatározott feladat végrehajtására a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel a 
293/2016 sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladat fedezetét Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
település-üzemeltetési soráról biztosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a költségeket tovább 
számlázza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ és 4./ pont: azonnal; 3./ pont: döntést követő 15 munkanap; 5./ pont: a 
teljesítési igazolást követő 15 munkanapon belül. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 409/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde, Bölcsőde úti épület és Központi 
Konyha közös gázmérő szétválasztása” 
Szerződés módosítása tárgyában 
(149/B. sz. anyag) 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
409/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde úti épület és Központi Konyha közös 
gázmérő szétválasztása” Szerződés módosítása tárgyában 

(149/B. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde (Forfa Óvoda és Bölcsőde utcai Bölcsőde) valamint Központi Konyha közös 
gázmérő szétválasztása” tervezési feladat ellátása tárgyában a 2016.07.13-án aláírt tervezési 
szerződés műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítja: 

- Megvalósíthatósági, gazdaságossági tanulmány készítése a gázcsatlakozás kiépítéséhez 
a TIGÁZ-DSO Kft.-től kapott adatok és a csatlakozási díj ismeretében.  

- Gázigény bejelentő dokumentáció összeállítása  
o bejelentő lap kitöltése (az igénylő és a tervező aláírásával) 
o előzetes gázigény meghatározása 
o vázrajz készítése földhivatali alaptérképre 
o földhivatali alaptérkép és tulajdoni lap másolat beszerzése 

- Amennyiben a TIGÁZ-DSO Kft. gázcsatlakozási díjában a kiépítéséhez szükséges 
kiviteli terv nem szerepel, akkor az óvoda gázellátása engedélyes terv elkészítése az 
óvoda telekhatáráig. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
csökkentett műszaki tartalom miatt a szerződés tervezői díjának összege is csökken 950.000,-
Ft+Áfa-ra, azaz bruttó 1.206.500,-Ft-ra. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott 
műszaki tartalmú tervezési szerződés teljesítési határidejét 2016.11.30-ra módosítja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a módosított 
tervezési szerződés aláírására a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-vel a 149-B/2016. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 

Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1.-.3/pont: azonnal, 4./pont: döntést követő 10 munkanapon belül 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 410/2016 

Tárgy: Döntés a Fót, Garay János Általános 
Iskola repülőgép felújítása tárgyában 
ismételt eljárásról  
(218/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

410/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola repülőgép felújítása tárgyában ismételt eljárásról 

(218/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Garay János Általános 
Iskola repülőgép felújítás ” – tárgyában új versenyeztetési eljárást indít a 218/A.2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívással. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Garay János Általános 
Iskolához tartozó repülőgépet felújíttatja a 218/A/2016. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező műszaki tartalommal.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 
218/A/2016. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező  ajánlattételi felhívás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 218/A/2016. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti gazdasági 
társaságoknak megküldi. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás 
eredményességéről, érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a 
polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést a 218/A/2016. sz. 
előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 800.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 6. sz. 
melléklet, 9/2016.(IV.28) önkormányzati rendelet, „Garay János Általános Iskola repülőgép 
felújítása ” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
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Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 
4./pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 5./pont: a bontást követő 5 napon belül, 6./ 
pont: az értékelést követő 10 munkanapon belül, 7./pont: azonnal,  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: . 411/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Hargita utca 36. sz. 
alatti ESZEI, Hargita utcai parkoló térkő 

burkolat-kivitelező kiválasztása” tárgyában 
(250/A. sz. anyag) 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
411/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Hargita utca 36. sz. alatti ESZEI, Hargita utcai parkoló térkő burkolat-
kivitelező kiválasztása” tárgyában 

(250/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Hargita utca 36. szám 
alatti ESZEI, Hargita utcai parkoló térkő burkolat” kivitelezési feladat ellátása tárgyában 
lefolytatott ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja, melyre három érvényes ajánlat 
érkezett, melyből 1 db érvényes ajánlat felelt meg a rendelkezésre álló költségvetési összeg 
előirányzatnak.   
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertese ezért a Szemper Plusz Kft. (1152 Budapest, Aporháza u.13.)
  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési 
szerződés aláírására a Szemper Plusz Kft.-vel (1152 Budapest, Aporháza u.13.), a 250/2016. 
sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
feladat kivitelezési költségének pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében a Beruházási kiadások „ESZEI ÖNO térburkolat kialakítása” sor terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal, 3./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 4./pont: azonnal 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 412/2016 

Tárgy: Döntés „Fót Szent Benedek utca 15. 
szám alatti Egészségügyi Központ statikai 
vizsgálata” tárgyában  (320. sz. anyag) 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

412/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés „Fót Szent Benedek utca 15. szám alatti Egészségügyi Központ statikai vizsgálata” 

tárgyában 
(320. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Szent Benedek utca 
15. szám alatti Egészségügyi Központ Statikai vizsgálatát” elvégezteti. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban rögzített 
vizsgálat elvégzésével megbízza a Szikora és Társa Mérnökiroda Építőipari Tervező és 
Szolgáltató Bt. (2164 Váchartyán, Fő út 40.) 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tervezési 
szerződést írja alá a Szikora és Társa Mérnökiroda Építőipari tervező és Szolgáltató Bt-vel 
(2164 Váchartyán, Fő út 40.). 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Szent Benedek utca 
15. szám alatti Egészségügyi Központ Statikai vizsgálat” pénzügyi fedezetét a 2016. évi 
költségvetés Beruházási kiadások Szent Benedek utca 15. Egészségügyi Központ 
tanulmányterv készítés és pályázati alap sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./pont: azonnal, 3./ pont: döntést követő 15 napon belül, 4./pont: azonnal 

 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 413/2016 

Tárgy: Döntés a Fót, Kossuth L. u. 3. sz. 
alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség 
hasznosításáról 
(248/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

413/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Kossuth L. u. 3. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításáról 

(248/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal irattárának a kialakítására a Fót, Kossuth Lajos u. 3. szám alatti nem 
lakás céljára szolgáló helyiséget nem jelöli ki. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy készítsen 
előterjesztést a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal irattárának konténerben történő 
elhelyezésére, a Képviselő-testület 2016. novemberi rendes ülésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. október 25. 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 414/2016 

Tárgy:  
Döntés a Fót, Március 15. u. 41.sz. I. em. 1. 
sz. lakás felújítása tárgyában ismételt 
eljárásról 
(262/A. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

414/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Március 15. u. 41.sz. I. em. 1. sz. lakás felújítása tárgyában ismételt eljárásról 

(262/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 1. sz. lakás felújítása” tárgyában új versenyeztetési eljárást indít a 262/A/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívással. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Március 15. u. 41. I. 
em. 1. sz. lakást felújíttatja a 262/A/2016. számú előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
árazatlan költségvetés kiírás szerinti  műszaki tartalommal.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban szereplő 
262/A/2016. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező  ajánlattételi felhívás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 262/A/2016. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti gazdasági 
társaságoknak megküldi. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eljárás 
eredményességéről, érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a 
polgármester hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést a 262/A/2016. sz. 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felújítási díj fedezetére 
bruttó 4.200.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
– többször módosított - 5/2016.(II.25.)  6. sz. melléklete „Önkormányzati Ingatlanok felújítási 
alap” sorának terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
 



   
 

513 
 

Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: azonnal, 3./pont: azonnal, 4./pont: a döntést követő 10 
munkanapon belül, 5./pont: az ajánlatok beérkezése és értékelését követő 10 munkanapon 
belül, 6. /pont: az értékelést és döntést követő 10 munkanapon belül, 7./pont: azonnal.  
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 415/2016 

Tárgy: Döntés a Most Nézd Meg Kft. 
bérleti díj csökkentésére vonatkozó 
kérelméről 
(313. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

415/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Most Nézd Meg Kft. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelméről 

(313. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a Most Nézd Meg Kft. 
ügyvezetője kérelmének helyt adva - a Fót, Vörösmarty tér 1. szám alatti 649 m2 alapterületű 
helyiség bérleti díját 2016. október 1. napjától bruttó 605.350,-Ft/hó + közüzemi díjak 
összegben állapítja meg. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
1./pontnak megfelelően a bérleti szerződés módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg.  
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
1./pontnak megfelelő döntésről a Most Nézd Meg Kft. ügyvezetőjét értesítse. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
költségvetés IV. számú módosításakor a bérleti díj-csökkentést szerepeltesse.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./-4./pont: döntést követő 15 munkanapon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 416/2016 

Tárgy: A Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. üzemeltetési szerződés módosítása, 
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 
(242/A.sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

416/2016. (IX.28.) KT-határozat 
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetési szerződés módosítása, Gördülő Fejlesztési 

Terv elfogadása 
(242/A.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a tulajdonában lévő vízi-közművekre 
vonatkozó, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési és bérleti 
szerződés módosítását a 242/A/2016. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Tervnek Pótlási és 
Felújítási Terv-részét véleményezésében a 242/A/2016. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerint elfogadja - és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására és 
továbbítására a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. számára. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gördülő Fejlesztési Tervnek a DMRV 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által előkészített Beruházási Terv-részét KIEGÉSZÍTVE, 
a 242/A/2016. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja - és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására és továbbítására a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., 
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
részére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: 2016 október 3. (döntést követő 5 napon belül) 2-3./ pont: 2016. 
szeptember 30.  
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 417/2016 

Tárgy: Döntés a Bölcsőde utcai járda 
építéséről 
(342. sz. anyag) 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
417/2016.(IX.28.) KT-határozat 

Döntés a Bölcsőde utcai járda építéséről 
(342. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bölcsőde utca nyugati 
oldalán a járdát átépíti a 342/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti műszaki 
tartalommal, azt annyiban módosítva, hogy annak 16. pontja helyébe „termőföld terítése 15 
cm vastagságban, tömörítve, füvesítéssel” szövegrész kerüljön. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti munkára 
versenyeztetési eljárást indít a 342/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi 
felhívással a kivitelező kiválasztása érdekében. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 342/2016. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében meghatározott 
gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
feladat tárgyában lefolytatott eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat azok értékelésével együtt terjessze be a Képviselő-
testület elé. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vállalkozói díj 
fedezetéhez szükséges összeget Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
Beruházási kiadások előirányzata „Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, 
csapadékvíz, stb.)” soráról biztosítja nettó 3.700.000,-Ft + ÁFA azaz bruttó 4.699.000,-Ft 
keretösszegben. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Településszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a Bölcsőde utcai járda – Bölcsőde és Volánbusz-pályaudvar közötti 
szakasza kivételével - teljes hosszában a beruházást követően a szükséges fásítási 
munkálatokat az Üzleti terve terhére végezze el.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
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Határidő: 1-2./ és 6./ pont: azonnal, 3./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 4-5./ 
pont: a beérkezett ajánlatok értékelését követő rendes testületi ülésen, 7./ pont: 2017.XI.30 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 418/2016 

Tárgy: Döntés „Fót Vörösmarty út 70. sz. 
alatti (hrsz.:900/2) ravatalozó felújítása” 
felmerült pótmunkák miatti költségvetés 
módosítása 
(6/C. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

                                          418/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés „Fót Vörösmarty út 70. sz. alatti (hrsz.:900/2) ravatalozó felújítása” felmerült 

pótmunkák miatti költségvetés módosítása 
(6/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” tárgyában felmerült pótmunkákra 
6.000.000Ft +ÁFA, azaz bruttó 7.620.000,-Ft-ot biztosít.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a felmerült 
pótmunkák kivitelezését, és a megrendelt munkák kivitelezésére elfogad egy hónapos 
kivitelezési határidőt. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
felmerült pótmunkák kivitelezésére a szerződést a Saturnus Kft-vel írja alá. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Vörösmarty út 70. 
szám alatti (hrsz.: 900/2 alatti) ravatalozó felújítása” kivitelezésén felmerült pótmunkák 
pénzügyi fedezetét a 2016. évi költségvetés beruházási kiadások „Pirok ház helytörténeti 
múzeummá alakítás tervezése, kivitelezése” sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1.-2./pont: azonnal, 3./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 4./pont: a 2016. 
évi költségvetés IV. számú módosításakor 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 419/2016 

Tárgy: Döntés „Fót Vörösmarty út 70. sz. 
alatti (hrsz.:900/2) ravatalozó felújítása” 
felmerült pótmunkák miatti költségvetés 
módosítása 
(6/C. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

419/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés „Fót Vörösmarty út 70. sz. alatti (hrsz.:900/2) ravatalozó felújítása” felmerült 

pótmunkák miatti költségvetés módosítása 
(6/C. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen 
határozat mellékletét képező Ideiglenes Ravatalozás Biztosításáról szóló szerződést aláírja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 420/2016 

Tárgy: Döntés a Mobilfót Kft. ismételt 
kérelme a tulajdonában lévő 4092/91 hrsz.-
ú ingatlant terhelő beépítési kötelezettség és 
annak biztosítására feljegyzett elidegenítési 

tilalom törléséről 
(229/A. sz. anyag) 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

420/2016. (IX. 28.) KT-határozat 
Döntés a Mobilfót Kft. ismételt kérelme a tulajdonában lévő 4092/91 hrsz.-ú ingatlant terhelő 

beépítési kötelezettség és annak biztosítására feljegyzett elidegenítési tilalom törléséről 
(229/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Mobilfót Kft. 
tulajdonát képező Fót, 4092/91 hrsz-ú, a természetben 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 43. alatt 
található ingatlant terhelő, a beépítési kötelezettséget biztosító elidegenítési és terhelési 
tilalom törléséhez.     
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a földhivatali 
nyilvántartásban szereplő, beépítési kötelezettséget biztosító elidegenítési és terhelési tilalom 
törléséhez hozzájáruló igazolás Önkormányzat nevében történő aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: 2016. október 5. (döntést követő 5. munkanap), 2./ pont: az igazolás 
kézhezvételét követő 8 napon belül 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 421/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Hóvirág utca 
(Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés 
munkái” és „Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat fejlesztés munkái” 
kivitelezésére vonatkozó versenyeztetési 
eljárás megismétlése tárgyában  (264/A. sz. 
anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
421/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Hóvirág utca (Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés munkái” és „Fót, 
Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat fejlesztés munkái” kivitelezésére vonatkozó 

versenyeztetési eljárás megismétlése tárgyában 
(264/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a 324/2016. (VII.6). sz. 
határozatával megindított versenyeztetési eljárás eredménytelennek nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Hóvirág utca 
(Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak kivitelezésére ismételten 
versenyeztetési eljárást indít.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy versenyeztetési eljárást indít 
„Fót, Honfoglalás sétány közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak megvalósítása 
érdekében. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban szereplő 
munkák elvégzésére Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít a 264/A/2016. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján, és felhatalmazza a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3./ pontban szereplő 
munkák elvégzésére Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít a 264/A/2016. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján, és felhatalmazza a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4./ és 5./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívások a 264/A/2016. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti gazdasági 
szereplőknek kerüljenek megküldésre. 
 
7./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ és 3./ pont szerint 
megindított versenyeztetési eljárások vonatkozásában a nyertes kivitelező kiválasztásának 
szempontja: nyertes a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló pályázó. 
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8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a versenyeztetési 
eljárásban benyújtott ajánlatokat a Polgármester értékeli és bírálja el és a nyertes ajánlattevő 
személyéről a döntést a Polgármester hozza meg. 
 
9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2-3./ 
pont szerinti versenyeztetési eljárások nyerteseivel a kivitelezési szerződést a 264/A/2016. sz. 
előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.  
 
10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a„Fót, Hóvirág utca 
(Kurjancs) közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak kivitelezéséhez szükséges forrás Fót 
Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Hóvirág utca (Kurjancs) közvilágítási 
hálózat kiépítése” költségvetési soráról biztosítja. 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Honfoglalás sétány 
közvilágítási hálózat fejlesztés munkái”-nak kivitelezéséhez szükséges forrás Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Belterületi közvilágítási hálózat bővítése” 
költségvetési soráról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-3./ pont: azonnal, 4.-6./ pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 7./pont: 
azonnal: 8./ az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül, 9./ pont: a Polgármester döntését 
követő 10 munkanapon belül, 10.-11./ pont: azonnal 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 422/2016 

Tárgy: Döntés beruházások, felújítások 
megvalósításához költségvetési 
átcsoportosítások ügyében 
(356. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

422/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés beruházások, felújítások megvalósításához költségvetési átcsoportosítások ügyében 

(356. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Kossuth utca páratlan 
oldalán a járda átépítését a Dózsa György utca és a vasúti átjáró között elvégezteti, és a 
járdaépítési koncepció további részeit a következő években valósítja meg. 
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének felújítási kiadások előirányzatán belül a „Járdaépítés (Baross G. u. és a 
járdaépítési koncepció alapján)” során a céltartalékként szereplő 23.000.000,-Ft-ot 
felszabadítja és a Deák F. utca kopórétegének felújítása soráról bruttó 17.000.000,-Ft 
átcsoportosít „Járdaépítés (Baross G. u. és a járdaépítési koncepció alapján)” sorára.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Kossuth utca páratlan 
oldalán a járda átépítését a Dózsa György utca és a vasúti átjáró között elvégezteti Fót Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének felújítási kiadások előirányzata „Járdaépítés 
(Baross G. u. és a járdaépítési koncepció alapján)” sora terhére, bruttó 43.773.403,-Ft 
keretösszegben. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésének beruházási kiadások előirányzata „Önkormányzati intézmények 
megközelítése (parkolók, csapadékvíz, stb.)” sorára az Útépítési tervek soráról bruttó 
16.000.000,-Ft átcsoportosít „Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, 
csapadékvíz, stb.)” sorára. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Béke utcai Óvoda és a 
Fóti Ökomenikus Iskola előtti burkolatszélesítését és járda építését elvégezteti, Fót Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének beruházási kiadások előirányzata 
„Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, csapadékvíz, stb.)” sora terhére bruttó 
31.805.366,-Ft keretösszegben. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az e határozat rendelkezéseinek megfelelő 
átcsoportosításokra a 2016. évi költségvetés IV. módosításakor. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
térfigyelő kamera rendszer működtetéséről szóló figyelmeztető táblák kihelyezéséről és a Fóti 
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KÖH hivatali rendjéről szóló tábla megrendeléséről gondoskodjon 300.000 Ft keretösszeg 
ereéig a 2016. évi költségvetés „Pirok ház homlokzati felújítás tervezés, kivitelezés” 33.550 e 
Ft beruházása sor terhére. A Testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
átcsoportosítást a 2016. évi költségvetés IV. számú módosításában végezze el. 
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2.-7./ pont: 2016. október 5. (a 2016. évi költségvetés IV. 
módosítása előterjesztésének készítésekor) 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 423/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Malom u. 2016. évre 
előirányzott felújításának terveztetéséről 
(294.sz. anyag) 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
423/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés Fót, Malom u. 2016. évre előirányzott felújításának terveztetéséről 
(294.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elkészítteti a Malom 
utca útépítési, járdaépítési és csapadékvíz-elvezetési tervdokumentációját, továbbá árazott és 
árazatlan költségvetését.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 294/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerint ajánlattételi felhívással versenyeztetési eljárást indít az 
1./ pontban meghatározott feladatra. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2./ pontban 
meghatározott ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást 
a 294/2016 sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében meghatározott gazdasági szereplők részére 
küldi meg.  
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban 
meghatározottak szerint lefolytatott eljárásra benyújtott pályázatokat a polgármester értékeli, 
bírálja el és a nyertes személyére vonatkozó döntést a polgármester hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési díj 
fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
Beruházási kiadások előirányzata: ”Útépítési tervek”-soráról biztosítja nettó 600.000,-Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 762.000,-Ft keretösszegben.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ és 6./ pont: azonnal, 3.-4./ pont: 2016. október 10. (a döntést követő tíz 
munkanapon belül) 5./ pont: az ajánlatok bontását követő 15 nap  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 424/2016 

Tárgy: Döntés Fót, 2 db új buszváró 
építéséről és 6 db meglévő fa szerkezetű 
buszváró felújításáról 
(314. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

424/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót, 2 db új buszváró építéséről és 6 db meglévő fa szerkezetű buszváró felújításáról 

(314. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, 2 db új buszváró építéséről és 6 db 
meglévő fa szerkezetű buszváró felújításáról szóló 314/2016. sz. előterjesztést átdolgozásra 
visszaadja – kérve, hogy a határozat-tervezetbe épüljenek be a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
2016. szeptember 19-i ülésén e napirend keretében elhangzott javaslatok. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. október 5. (a Képviselő-testület 2016. októberi rendes ülésére) 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 425/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót Apponyi Franciska u. 
csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái” 
kivitelező kiválasztása tárgyában 
(225/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

425/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a „Fót Apponyi Franciska u. csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái” kivitelező 

kiválasztása tárgyában 
(225/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 278/2016 (VI.22) számú KT-
határozatával megindított versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót, Apponyi Franciska u. 
csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkái” kivitelezésére ismételten versenyeztetési eljárást 
indít. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Apponyi Franciska u. 
csapadékvíz elvezetés kiegészítő munkáit” a 225/A/2016. számú előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerint műszaki tartalommal elvégezteti. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 3./ pontban szereplő 
kiegészítő munkák elvégzésére Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít a 225/A/2016. sz. 
előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás alapján és felhatalmazza a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 3./ pontban szereplő 
munkák elvégzésére az ajánlattételi felhívást az alábbiakban felsorolt gazdasági társaságok 
részére megküldi: 
1. SADE Magyarország Mélyépít_ Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 
72-74.Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54.) 
sade@sade.hu 
2. SZEMPER PLUSZ Kft. (1152 Budapest, Aporháza u. 13.) 
info@szemper.hu 
3. PENTA Kft. (2100 Gödöll_, Kenyérgyári út 1/E.) 
iroda@pentakft.hu 
4. Swietelsky Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 10-11.) 
czako.ferenc@swietelsky.hu 
5. EUROKERB Kft. (1131 Budapest, Dolmány u. 40.) 
info@eurokerbutepito.hu 
6. Geokomfort Kft. (2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15.) 
iroda@geokomfort.hu 
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7. TECHNO QUALITAS Kft. (1194 Budapest, Karton u. 8.) 
titkarsag@techno-karp.hu 
8. HE-DO Kft.-t (1133 Budapest, Váci út 76.) 
he-do@he-do.hu 
9. Pannon Modul Kft.-t (1035  Budapest, Kerék u. 34.) 
zsolt.sipos@gmail.com) 
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
kérő vállalkozó. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a versenyeztetési eljárás 
eredményének megállapításáról, valamint a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a polgármester 
dönt. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 3./pontban meghatározott 
feladat pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés „Csapadékvíz 
elvezetés (Apponyi Franciska u.)” soráról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-3./ pont: azonnal, 4./ pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 5./ pont: az 
ajánlattételi felhívást követő 10 munkanapon belül, 6./ pont: az ajánlatok beérkezését követő 
10 munkanapon belül, 7./ pont: azonnal 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 426/2016 

Tárgy: Döntés az „Elektromos töltőállomás 
alprogram helyi önkormányzatok részére 
(GZR-T-Ö-2016)” tárgyú pályázaton 
történő részvételről 
(332. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

426/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés az „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-

2016)” tárgyú pályázaton történő részvételről 
(332. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Elektromos töltőállomás 
alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-2016)” tárgyú pályázaton történő 
részvételről szóló 332/2016. sz. előterjesztés tárgyalását a Testület 2016. novemberi rendes 
ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. november 23. 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 427/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város térinformatikai 
rendszerének kiépítéséről 
(292. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

427/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót Város térinformatikai rendszerének kiépítéséről 

(292. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 292/2016. számú előterjesztést 
- a részletesebb tájékozódás végett – októberi rendes ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2016. október 26.  

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 428/2016 

Tárgy: Döntés Géza fejedelem utca 21. sz. 
előtti járda átépítéséről 
(297. sz. anyag) 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

428/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés Géza fejedelem utca 21. sz. előtti járda átépítéséről 

(297. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Géza fejedelem utca 21. sz. 
előtti járda szakaszt átépíti a 297/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti műszaki 
tartalommal. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti munkára 
versenyeztetési eljárást indít a 297/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi 
felhívással, a kivitelező kiválasztása érdekében. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont szerinti 
ajánlattételi felhívást a 297/2016. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében meghatározott 
gazdasági társaságoknak megküldi. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
feladat tárgyában lefolytatott eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező 
ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat azok értékelésével együtt terjessze be a Képviselő-
testület elé. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vállalkozói díj 
fedezetéhez szükséges összeget Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése Felújítási 
kiadások előirányzatának „Járdaépítés (Baross G. u. és a járdaépítési koncepció alapján)” 
soráról biztosítja nettó 1.700.000,-Ft + ÁFA azaz bruttó 2.159.000,-Ft keretösszegben. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal, 3./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 4.-5./ pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő rendes testületi ülésen, 6./ pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 429/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Szabó Dezső u. 
tereprendezési munkáiról 
(347. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

429/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés Fót, Szabó Dezső u. tereprendezési munkáiról 

(347. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvégezteti a Szabó Dezső 
utcai járda melletti terület rendezését. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti 
területrendezési munkákra ajánlattételi felhívás keretében választja ki a kivitelezőt.  
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti 
munkák fedezetét, bruttó 5.000.000,-Ft-ot Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése 
Felújítási kiadások előirányzatának „Deák F. utca felújítása (pályázati alap)” soráról történő 
átvezetéssel biztosítja, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. számú 
módosításakor. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Fejlesztési Tanácsnok bevonásával készíttesse el a beruházás műszaki tartalmát, tételes 
költségkiírását, ajánlattételi felhívását, csatolja a meghívandó gazdasági társaságok körét, és 
terjessze azt be a 2016. októberi képviselő-testületi ülésre.  
.  
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés IV. számú 
módosításakor az e határozat 3./ pontjában feltüntetett összegnek Fót Város Önkormányzat 
2016. évi költségvetése Felújítási kiadások előirányzatának „Deák F. utca felújítása (pályázati 
alap)” soráról történő átvezetéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: azonnal, 3./ és 5./ pont: 2016. október 5., 4./ pont: 2016. szeptember 30. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 430/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Ybl Miklós u. és 
Táncsics köz útkarbantartási munkáiról 
(331. sz. anyag) 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 

 
430/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés Fót, Ybl Miklós u. és Táncsics köz útkarbantartási munkáiról 
(331. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvégezteti az Ybl Miklós u. 
karbantartását, a 331/2016. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő indikatív árajánlat 
műszaki tartalma szerinti kialakítással. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ybl Miklós u. 1. pont 
szerinti karbantartási munkáit a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-tól rendeli meg 
a 331/2016. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő indikatív árajánlata alapján 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti 
munkák fedezetét, bruttó 2.692.430,- Ft-ot Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata „Deák F. utca felújítása (pályázati 
alap)” soráról történő átvezetéssel biztosítja Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. évi költségvetés IV. számú módosításakor. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvégezteti a Táncsics köz 
kavicsszórás nélküli, változó műszaki tartalommal történő karbantartását. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Táncsics köz 4./ pont 
szerinti karbantartási munkáit a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-től rendeli 
meg. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5. pont szerinti 
munkák fedezetét, bruttó 317.500Ft-ot Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata „Deák F. utca felújítása (pályázati alap)” 
soráról történő átvezetéssel biztosítja Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
költségvetés IV. számú módosításakor. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvégezteti az Alberti Béla 
utca Mozdony utca állomásig terjedő karbantartást. 
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alberti Béla utca 7./. pont 
szerinti karbantartási munkáit a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-től rendeli 
meg.  
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9./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 8./ pont szerinti 
munkák fedezetét, bruttó 720.000Ft-ot Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. 
évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata „Deák F. utca felújítása (pályázati alap)” 
soráról történő átvezetéssel biztosítja Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
költségvetés IV. számú módosításakor. 
 
10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvégezteti a Szent 
Benedek parkban lévő posta előtti terület karbantartását. 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 10./ pont szerinti Szent 
Benedek parkban lévő posta előtti terület utca karbantartási munkáit a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft.-től rendeli meg.  
 
12./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 11./ pont szerinti 
munkák fedezetét, bruttó 1.270.000,-Ft-ot Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata „Deák F. utca felújítása (pályázati 
alap)” soráról történő átvezetéssel biztosítja Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. évi költségvetés IV. számú módosításakor. 
 
13./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az e 
határozat 1-12./ pontjai szerinti kivitelezési szerződést írja alá. 
 
14./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés IV. számú 
módosításakor a 331/2016.sz. előterjesztés 1- 12./ pontjában feltüntetett összegek Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés Felújítási kiadások előirányzata 
„Deák F. utca felújítása (pályázati alap)” soráról történő átvezetéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./,2./, 4./., 5./, 7./, 8./, 10./, 11./, 13./, pontok: Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés IV. számú módosítását követően azonnal,  
3./, 6., 9./, 12./, 14./ pontok: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
költségvetésének IV. számú módosítása 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 431/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 
15. szám alatti Egészségügyi Központ 
felújításához tervező kiválasztása” 
tárgyában. 
(301. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

431/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 15. szám alatti Egészségügyi Központ felújításához 

tervező kiválasztása” tárgyában. 
(301. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Szent Benedek utca 
15. szám alatti Egészségügyi Központ felújításához tervező kiválasztása” tárgyában készített 
301/2016. sz. előterjesztést visszautalja a Testület bizottságainak októberi ülései elé, és az 
előterjesztés érdemi tárgyalását a Képviselő-testület 2016. októberi rendes ülésére elnapolja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. október 26-i KT-ülés 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 432/2016 

Tárgy: Döntés a „20 db jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatát ellátó új készülék 
bérlése” tárgyú ajánlattételi felhívás nyertes 
ajánlattevőjéről 
(231/A. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

432/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a „20 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó új készülék bérlése” 

tárgyú ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevőjéről 
 (231/A. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „20 db jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatát ellátó új készülék bérlése ”tárgyában kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja, miután arra csupán egyetlen érvényes ajánlat érkezett.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen 48 
db készülékre szóló új ajánlattételi felhívást, és terjessze azt a Képviselő-testület soron 
következő ülése elé – javaslatot téve újabb gazdasági társaságokra is, amelyektől a Képviselő-
testület a továbbiakban ajánlatot kérhet. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 2./ pontja 
szerint készített újabb előterjesztés alapján a későbbiekben elfogadott ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület fogja értékelni és elbírálni. A nyertes 
kiválasztásának szempontja „a legalacsonyabb bérleti díjat kérő gazdasági társaság” legyen. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. október 5. (előterjesztés a Képviselő-testület októberi rendes ülésére) 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 433/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének 
módosításáról 
(107/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

433/2016. (IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének módosításáról 

(107/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 107/A/2016. 
előterjesztés 1. sz. melléklete alapján a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. módosított Üzleti 
Tervét jóváhagyja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a maximum 200 üzemórás szívó-
seprő bemutató célgép beszerzéséhez.   
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a költségvetési kereten 
belül a locsológépre tervezett összeg szükség esetén átcsoportosítható legyen. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyidejűleg a 26/2016.(I.27.) KT-határozatát 
módosítja úgy, hogy a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. számára pénzeszközként átad 
82.930 eFt-ot, továbbá egyidejűleg 22.390 eFt-ot, mint ÁFÁ-t megelőlegez a Kft. számára. A 
Testület felkéri a Polgármestert, hogy a Támogatási szerződést ennek megfelelően módosítsa. 
 
Felelős: Sólyomvári Erika ügyvezető 
Határidő: 1.-4. pont: azonnal 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 434/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti SE TAO-
támogatásához kapcsolódó önrész 
biztosításáról  
(S/1.-364/2016. sz. sürgősségi indítvány) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

434/2016.(IX.28.) KT-határozat 
Döntés a Fóti SE TAO-támogatásához kapcsolódó önrész biztosításáról  

(S/1.-364/2016. sz. sürgősségi indítvány) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fóti 1594/2 helyrajzi 

számú, az Önkormányzat - 6526/6789 hányadban – tulajdonában álló sporttelep részleges 
használatára, valamint az 1591 hrsz.-ú ingatlan teljes területének használatára vonatkozó, 
a Fóti Sport Egyesülettel kötött Együttműködési megállapodás módosítását a 364/2016. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja – felhatalmazva a 
Polgármestert e Megállapodás Önkormányzat nevében történő aláírására. 

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti SE TAO 

pályázatának sportfelszerelés kategória részéhez az önrész biztosítását nem támogatja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti SE TAO 

pályázatának felújítás (öltöző és pályavilágítás) részéhez a pályázat elfogadása és a 
pályázati összegek beérkezése esetén a 30%-os, azaz a 4.677.120,- Ft önrészt biztosítja, 
és felkéri a polgármestert az összeg beépítésére az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 
IV. módosításakor az általános tartalék terhére.  

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

364/2016. előterjesztés 3/a. és 3/b. sz. melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatokat aláírja.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1.-2./ azonnal; 3./ a támogatási összeg megítélését és a 2016. évi költségvetés 

IV. módosításának elfogadását követően; 4./ 2016.09.30-ig  
 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 435/2016 

Tárgy: Döntés a „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményéről és új eljárás megindításáról 
(S/2.-196-B/2016. sz. sürgősségi indítvány) 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-i rendes, nyilvános üléséről 
 

435/2016.(IX.28.) KT-határozat  
Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyában 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről és új eljárás megindításáról (S/2.-196-B/2016. 
sz. sürgősségi indítvány) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. 
75.§ (1) bek. b) pontja alapján, eredménytelen volt. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi határidejéig 1 db ajánlat érkezett:  
 
Ajánlattevő neve: 

 
Négy Évszak Sportiskola Kft. 

Ajánlattevő címe: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. 
Nettó ellenszolgáltatás (nettó, HUF) 
Jégpálya és büfé üzemeltetés: 

8.000.000 

Opcionális nettó ellenszolgáltatás ár 24 
órás őrzéssel kiegészítve 

9.500.000 

Késedelmi kötbér napi mértéke  
(min. 1 – max. 2 %): 

2 % 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásra 
benyújtott, az 2./ határozati pontban megnevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bek. e) 
pontja alapján érvénytelen.   
 
4./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban foglalt döntésről, az eljárást lezáró írásbeli összegzést küldje ki az ajánlattevő 
részére. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy „Jégpálya 
létesítése és üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyban új közbeszerzési eljárást 
indítson el, a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli eljárás szabályai szerint.  
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozóan 
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elfogadja az ajánlattételi felhívást, a 196-B/2016. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal.  
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 196-B/2016. sz. 
előterjesztés, 2. sz. mellékletében szereplő gazdasági társaságoknak megküldi az ajánlattételi 
felhívást.     
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Polgármester hozza meg, 
valamint a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményesség esetén a szerződést írja alá az 
eljárás nyertesével. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-3./, és 6./ pont: azonnal, 4.-5, és 7./ pont: döntést követő 3 munkanapon belül, 8./ 
pont: 2016.12.15-ig    
 

 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 1. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/436/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Szent Benedek u. 15. I. em. 
4. sz. bérlakás méltányosságból történő 
bérbeadásáról 
(Z/371/2016. (IX.28.) KT határozat alapján 
elnapolt Z/350 sz. anyag) 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 14-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/436/2016. (X.14.) KT határozat  

Döntés Fót, Szent Benedek u. 15. I. em. 4. sz. bérlakás méltányosságból történő bérbeadásáról 
(Z/371/2016. (IX.28.) KT határozat alapján elnapolt Z/350 sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek utca 
15. 1/4 sz. bérlakás méltányosságból történő bérbeadásáról szóló Z/350/2016. sz. előterjesztést 
leveszi napirendjéről. 
 
2./ A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal útján vizsgáltassa 
meg esetleges albérleti hozzájárulás – egyedi méltánylást igénylő, rendkívüli esetben történő - 
folyósításának jogi feltételeit, és annak alapján megfogalmazható javaslatait terjessze a 
Képviselő-testület 2017. januári rendes ülése elé. 
 
3./ Az e határozat 2./ pontjában foglaltak szerint elkészített előterjesztés térjen ki annak 
alternatív lehetőségére is, hogy másként hogyan biztosítható lakás 2017 tavaszától a 
Z/350/2016. sz. előterjesztésben megnevezett család részére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2.-3./ pont: 2017. január 10. 
 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 437/2016 

Tárgy: Döntés „Fót, Ibolya utca és Gyümölcsös 
utca martaszfaltos javítás” tárgyú kivitelezési 
szerződés módosítása tárgyában 
(123/D. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 14-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
437/2016.(X.14.) KT-határozat 

Döntés „Fót, Ibolya utca és Gyümölcsös utca martaszfaltos javítás” tárgyú kivitelezési szerződés 
módosítása tárgyában 

(123/D. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ibolya utca és 
Gyümölcsös utca martaszfaltos javítása tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán eltekint attól, 
hogy a kivitelező HE-DO Kft. a Gyümölcsös utca, valamint - az FGSZ ZRT. kezelésében lévő 
- Zsámbok-Szentendre DN800-as nagynyomású földgázszállító vezeték és bányaüzemi 
hírközlő kábel keresztezésében lévő biztonsági övezetbe eső 42 m-es szakaszon a javítási 
munkát elkészítse. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a HE-DO Kft., valamint Fót 
Város Önkormányzat között az 1./ pontban körülírt tárgyú 2016. 09. 02-án megkötött 
vállalkozási szerződés módosításához a 123/D/2016. sz. et. 2. sz. melléklete szerinti 
„Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása” tartalommal és dátummal, felhatalmazva egyúttal a 
polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal,  

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 14. 
 



   
 

543 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/438/2016 

Tárgy: Döntés hatósági ügy végrehajtási 
költség finanszírozása(Z/369. sz. anyag) 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/438/2016. (X.26.) KT-határozat 
Döntés hatósági ügy végrehajtási költség finanszírozása 

(Z/369. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót 2818 hrsz. alatti 1886 
m2 területű ingatlan 366/1886-od osztatlan részén álló könnyű szerkezetes épület bontására 
vonatkozóan - az önkormányzati hatóság eljárás végrehajtási szakaszának 
lefolytathatóságának érdekében - felhatalmazza a polgármestert a 369/2016. számú 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót 2818 hrsz. alatti 1886 
m2 területű ingatlan 366/1886-od osztatlan részén álló könnyű szerkezetes épület bontására 
vonatkozó a 369/2016. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező árajánlat szerinti összeget az 
Önkormányzat költségvetéséből biztosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzat költségvetésének IV. számú módosításába építse be a bontás bruttó 
1.460.500,- Ft -os költségének fedezetét a működési céltartalék sor terhére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/439/2016 

Tárgy: A Fót 031/48 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának adásvétele tárgyában a Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara Megyei Elnökségének Helyi 
Földbizottsági feladatkörben kiadott 
állásfoglalása ellen Vevő által beterjesztett 
kifogás újratárgyalása a Képviselő-testület által 
kért részletes indoklás ismeretében 
(Sürgősségi indítvány S/1.,  Z/289/A. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/439/2016. (X.26.) KT határozat 
A Fót 031/48 hrsz. ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele tárgyában a Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének Helyi Földbizottsági 

feladatkörben kiadott állásfoglalása ellen Vevő által beterjesztett kifogás újratárgyalása a Képviselő-
testület által kért részletes indoklás ismeretében 
(Sürgősségi indítvány S/1.,  Z/289/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy N.Zs. fóti lakos Fót, 031/48 
hrsz ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adásvétele tárgyában - a Magyar Agár-, 
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének Helyi Földbizottsági 
feladatkörben eljárva kiadott PE01-02579-11/2016 iktatószámú állásfoglalása, valamint annak 
részletes indokolása megismerése mellett – az N.Zs. vevő által benyújtott, 1875-8/2016. 
iktatószámon nyilvántartott kifogást elutasítja és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által 
kiadott PE01-02579-11/2016 iktatószámú állásfoglalását helybenhagyja.  
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 440/2016 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről 
(Meghívóval együtt közreadott 367. sz. 
anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
440/2016. (X.26.) Kt-határozat 

Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről 
(Meghívóval együtt közreadott 367. sz. anyag) 

 
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: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 441/2016 

Tárgy: Döntés a Jelzőrendszeres 
segítségnyújtás ellátás javításának céljából 
történő 40 db elavult készülék 48 db újra 
cseréléséről, bérléséről(231/B. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

441/2016. (X.26.) KT-határozat 
Döntés a Jelzőrendszeres segítségnyújtás ellátás javításának céljából történő 40 db elavult 

készülék 48 db újra cseréléséről, bérléséről 
(231/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 50 db új, valamint 

opcióként további 10 db új, házi segítségnyújtás feladatának ellátására szolgáló digitális 
jelzőrendszeres készüléket kíván bérbe venni azzal, hogy 
� a bérbeadó ajánlatot tehet a jelzőrendszer teljes körű üzemeltetésére (bérlet, 

karbantartás, telefonközpont üzemeltetése, és gépjárművel történő kiszállás) is, 
� továbbá gépjárművel történő kiszállás nélküli üzemeltetésére – amely esetben a 

gépjárművel történő kiszállás szolgáltatására az Önkormányzat külön versenyeztetési 
eljárást folytat le. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fóti KÖH 

útján az ESZEI vezetőjét kérje fel arra, hogy az 1./ pontban foglaltak végrehajtására 
dolgozza ki az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmát, és azzal kiegészítve az 
Ajánlattételi felhívás tervezetét, terjessze azt a Képviselő-testület decemberi rendes ülése 
elé. 

 
3./ A Képviselő-testülete egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 

nevében kössön az ESZEI-vel Használati szerződést az 1./ pontban meghatározott 
készülékekre. 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg levélben az Emberi 

Erőforrás Minisztériumot azzal a kéréssel, hogy a Minisztérium emelje meg a házi 
segítségnyújtás ellátásra szolgáló 40 db jelzőrendszeres készülés finanszírozásának 
keretszámát 60 db-ra – majd a Minisztérium válaszáról tájékoztassa a Képviselő-
testületet.  

 
5./ A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az ESZEI vezetőjével készíttesse el 

a digitális jelzőrendszeres készülékek piaci alapú bérbeadásának szabályzatát, és annak 
tervezetét terjessze a Képviselő-testület 2017. márciusi ülése elé. 

 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban 

meghatározott készülékek bérleti díj költségének pénzügyi fedezetére – a már meglévő 2 
MFt-nyi előirányzat növelésére - további 2.000.000,-Ft keretösszeget az Önkormányzat 
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2016. évi költségvetésének IV. számú módosításakor építsen be a „működési 
céltartalékok” sor terhére. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2016. november 18., 3./ pont: a pályázat elbírálását 
követő 15 napon belül, 4./ pont: 2017. február 28., 5./ pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 442/2016 

Tárgy: Döntés új buszváró építéséről és 
meglévő buszvárók felújításáról 
(314/A. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

442/2016. (X.26.) KT-határozat 
Döntés új buszváró építéséről és meglévő buszvárók felújításáról 

(314/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 314/A/2016. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező műszaki tartalommal 
 
1.1./ 3 db új buszvárót építtet az alábbi helyszíneken: 

• Vörösmarty tér (református templommal szemben),  
• Dózsa Gy. út 2. sz. előtt  
• Németh Kálmán u. (Millenniumi park előtt). 

 
1.2./ 8 db meglévő buszvárót felújíttat az alábbi helyszíneken: 

• Győrffy I. utca (Fót-Dunakeszi)  (vasúti sínek után)  
• Győrffy I. utca (Dunakeszi-Fót)  (vasúti sínek előtt)  
• József Attila u. (központból kifelé)  (Ybl M. utca kereszteződése) 
• Németh K. u.  (Fót-Dunakeszi)  (Alagi u. előtt) 
• Németh K. u.  (Dunakeszi -Fót)  (Petőfi tér)  
• Németh K. u.  (Fót-Dunakeszi)  (sportpálya mellett) 
• Gyermekvárosnál (Fót-Mogyoród) (róm. kat. templommal szemben) FESTÉS 
• Shell kúttal szemben  (Fót-Bp.)      FESTÉS 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pont szerint feladat 
megvalósulása érdekében versenyeztetési eljárást indít a döntésnek megfelelő tartalommal, 
felhatalmazva a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi felhívást az 
alábbi gazdasági társaságoknak küldi meg: 

• Techno-Qualitas Kft. (képviseli: Hargitai Szabolcs; szh.: 1194 Budapest,Karton u.8.) 
• Keszi- Bau Kft. (képviseli: Szabó István; szh.:2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) 
• Grander Home Kft.(képviseli: Erdélyi Zoltán; szh.:2151 Fót,Garabonciás u.15.) 
• Labi 2006 Kft.(képviseli:Labant István; szh.: 2120 Dunakeszi,Hóvirág u.11.) 
• Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.(képviseli: Sólyomvári Erika; szh.: 2151 

Fót,Malom u.1.) 
• Saturnus Kft. (képviseli: Farkas Sándor; szh.: Budapest,Repülőtéri út.90.) 
• Pannon Modul Kft.(képviseli: Veres Hajnalka; szh.:1035 Bp., Kerék u.34.) 
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4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat értékelje és készíttessen előterjesztést a pályázatok értékelését követő Képviselő-
testületi ülésre. 
 
5./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. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 
6.1./ a 3 db új buszváró építésének fedezetére bruttó 7.000.000,- Ft keretösszeget biztosít az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből a „Buszvárók építése”soráról br. 3.000.000,-Ft és a 
költségvetés IV. sz. módosításakor az „Útépítési tervek” soráról átcsoportosítva bruttó 
4.000.000,-Ft, valamint, 
 
6.2./ a 8 db meglévő buszváró felújításának fedezetére bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeget 
biztosít a „Buszvárók felújítása”soráról. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2.-3./ pont: 2016. november 15., 4.-5./pont: az ajánlatok 
beérkezését követő Képviselő-testületi ülés, 6./pont: azonnal (a 2016. évi költségvetés IV. sz. 
módosításakor) 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 443/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Szabó Dezső u. 
tereprendezési munkáiról 
(347/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

443/2016. (X.26.) KT-határozat 
Döntés Fót, Szabó Dezső u. tereprendezési munkáiról 

(347/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szabó Dezső u. 
tereprendezési munkái” kivitelezésére ajánlattételi eljárást indít a 347/A/2016. számú 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint műszaki tartalommal, felhatalmazva a Polgármestert az 
előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban szereplő 
munkák elvégzésére az ajánlattételi felhívást a 347/A/2016. sz. előterjesztés 3. sz. 
mellékletében szereplő gazdasági társaságok részére megküldi. Az ajánlatok értékelésének 
szempontja: nyertes a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő vállalkozó. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ajánlattételi eljárás 
eredményének megállapításáról, valamint a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról a Polgármester 
dönt. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladat pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés Felújítási 
kiadások előirányzata „Deák F. utca felújítása (pályázati alap)” soráról történő átvezetéssel 
biztosítja Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetés IV. számú 
módosításakor. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./ - 2./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 3./ pont: az ajánlatok 
beérkezését követő 10 munkanapon belül; 4./ pont: a 2016. évi költségvetés IV. számú 
módosításakor 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 444/2016 

Tárgy: Döntés a Képviselő-testületi 
előterjesztések technikai elkészítésének 
költséghatékonyabbá tételéről 
(371. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
444/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés a Képviselő-testületi előterjesztések technikai elkészítésének költséghatékonyabbá 
tételéről 

(371. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testületi 
előterjesztéseket 2017. január 1. napjától elektronikus verzióban nem kéri előállítani 
mindazon képviselők és bizottsági tagok számára, akik erről előzetesen nyilatkoztak. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

552 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 445/2016 

Tárgy: Döntés a Képviselő-testületi 
előterjesztések technikai elkészítésének 
költséghatékonyabbá tételéről 
(371. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

445/2016.(X.26.) KT-határozat 
Döntés a Képviselő-testületi előterjesztések technikai elkészítésének költséghatékonyabbá 

tételéről 
(371. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselő-testületi 
előterjesztéseket 2017. január 1. napjától elektronikus verzióban nem kéri előállítani 
mindazon képviselők számára, akik erről előzetesen nyilatkoztak. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

553 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 446/2016 

Tárgy: Döntés a Képviselő-testületi 
előterjesztések technikai elkészítésének 
költséghatékonyabbá tételéről 
(371. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
446/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés a Képviselő-testületi előterjesztések technikai elkészítésének költséghatékonyabbá 
tételéről 

(371. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testületi 
előterjesztéseket 2017. január 1. napjától elektronikus verzióban nem kéri előállítani azon 
képviselők számára, akik erről előzetesen nyilatkoztak. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

554 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 447/2016 
 

Tárgy: Javaslat Fót Város sportéletének 
fejlesztésére (389. sz. anyag) 

 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

447/2016.(X.26.) KT-határozat 
Javaslat Fót Város sportéletének fejlesztésére 

(389. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetés-tervezési Koncepciójába épüljön be 280 MFt-nyi önálló előirányzat „a Város 
sportéletének fejlesztése céljára” – évközi pályázati lehetőségek önkormányzati önrészének 
biztosítására. A Koncepció jelölje meg előre azt is, hogy a keretösszegből 

� legfeljebb 150 MFt-ot kosárlabda- és kézilabda-pályákat magába foglaló, pályázati 
forrásból megvalósítani tervezett multifunkcionális városi Sportcsarnok létesítése 
céljára, a 30%-os önkormányzati önrész biztosítására kell tartalékolni, 

� további 100 MFt-ot tereprendezésre, parkoló-kialakításra, és egyéb járulékos 
költségekre, 

� 30 MFt-ot pedig évközi, eseti pályázati lehetőségek önkormányzati önrészének 
biztosítására kell tartalékolni. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének IV. sz. módosításába – a behajtási eljárásokból ingatlan-szerzésre szánt 
kiadási előirányzatából fennmaradó bruttó 110 MFt maradvány terhére - terveztesse be az 
alábbi bruttó tételeket, és annak fedezetét az Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
tervezetében is biztosítsa: 

� sportcsarnok Tanulmánytervére   5.000.000,-Ft, 
� sportcsarnok engedélyezési tervére 25.400.000,-Ft 

 
3./ A Képviselő-testület – bízva a TAO-II. pályázati lehetőségében – a multifunkcionális 
Városi Sportcsarnok létesítése céljára a meglévő intézményi területen, az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 4020/77, 4020/78, 4020/80 és 4020/82 hrsz.-ú ingatlanokat jelöli ki.  
 
4./ A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a multifunkcionális Városi 
Sportcsarnok pályázati forrásból történő megvalósítása céljával együtt kíván működni az 
újpesti székhelyű Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub sportegyesülettel, felkérve a 
Polgármestert, hogy az ehhez szükséges Együttműködési megállapodás részletesen 
kidolgozott tervezetét terjessze a Képviselő-testület 2017. márciusi rendes ülése elé. 
E döntésről a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub sportegyesületet írásban értesíteni kell. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
A kiadmány hiteléül: 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

555 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 448/2016 

Tárgy: Javaslat Fót Város sportéletének 
fejlesztésére 
(389. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
448/2016.(X.26.) KT-határozat 

Javaslat Fót Város sportéletének fejlesztésére 
(389. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésében a teniszpálya-korszerűsítésre – eredetileg pénzeszköz-átadásként 
előirányzott - 10 MFt-os keretösszegből, legfeljebb bruttó 2 MFt keretösszeg erejéig 2016. 
december 31-ig bezárólag önkormányzati beruházásban gondoskodik a jelenlegi teniszpályák 
Gyermekközponttól való lehatárolásáról, szakszerű elkerítéséről, az Önkormányzat által 
megjelölt műszaki tartalommal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fenti döntésnek megfelelő intézkedések 
megtételére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban foglalt rendelkezés alapján fennmaradó 8 MFt-ot fel 
nem használt maradványként átütemezi az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe – 
megbízva a Polgármestert, hogy e tervezési feladatot építtesse bele már a 2017. évi 
költségvetési Koncepcióba is. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

556 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 449/2016 

Tárgy: Javaslat Fót Város sportéletének 
fejlesztésére 
(389. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
449/2016.(X.26.) KT-határozat 

Javaslat Fót Város sportéletének fejlesztésére 
(389. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja készségét az iránt, hogy 2016. 
decemberi rendes ülésén napirendre tűzze az FSE-vel fennálló Együttműködési 
megállapodása újabb módosításának tervezetét, amennyiben az FSE 2016. november 18-ig 
benyújtja írásos kérelmét: 

� a teniszpályák 2017. január 1-től történő térítésmentes használatára, 
� és az Együttműködési megállapodás további, az albérlők körét a cselgáncsozókkal 

kiegészítő kibővítésére, 
� mellékelve kérelméhez az ISZSE-Fót egyesületét az FSE-be Befogadó nyilatkozatát 

is. 
A fenti döntésről az FSE elnökét írásban is értesíteni kell. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 450/2016 

Tárgy: Javaslat Fót Város sportéletének 
fejlesztésére 
(389. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
450/2016.(X.26.) KT-határozat 

Javaslat Fót Város sportéletének fejlesztésére 
(389. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában lévő labdarúgó pályákat a 0250/9 hrsz-ú ingatlan e célra történő 
kijelölésével, és a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával – az Országos Pályaépítési 
Program keretein belül - kívánja fejleszteni, és e fejlesztési projektek projektmenedzseri 
feladatainak teljes ellátására az ElberTeam Szolgáltató Bt.-vel kíván szerződést kötni. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a fenti szándékról az ElberTeam 
Szolgáltató Bt-t írásban is értesítse, kérjen tőlük szerződés-tervezetet, és azt terjessze a 
Képviselő-testület 2016. decemberi rendes ülése elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 451/2016 

Tárgy: Döntés a stratégia zajtérkép 
megújításának költségfinanszírozásáról 
(Sürgősségi indítvány S/2.,  329/A. sz. 
anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
451/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a stratégia zajtérkép megújításának költségfinanszírozásáról 
(Sürgősségi indítvány S/2.,  329/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzat költségvetésének IV. számú módosításába az általános tartalék sor terhére 
építse be a stratégiai zajtérkép megújításának 2.286.000,- Ft -os költségének fedezetét.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

559 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 452/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2016. évi működéséhez 
utólagos támogatási kérelmében 
(388. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
452/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi működéséhez utólagos támogatási 
kérelmében 

(388. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településüzemeltetési feladatok ellátásához 
15.536.000 + ÁFA összeget, fejlesztési célra 6.200.000 Ft+ÁFA összeget kiegészítő 
támogatásként biztosít a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi működéséhez. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetés IV. számú 
módosításában a 15.536.000 +ÁFA összeget a „Működési céltartalék” terhére, a 6.200.000 Ft 
+ÁFA összeget az „Általános céltartalék” terhére szerepeltesse.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Településszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
készítse el – és terjessze a Képviselő-testület 2016. novemberi rendes ülése elé - az 1./ 
pontban szereplő kiegészítő támogatások 2016. évi Üzleti tervéhez igazodó módosítását, 
amelynek tartalmaznia kell az I-IX. havi mérleget és a pénzforgalmi jelentést is. 
A kiegészítő támogatás kifizetésének feltétele az átdolgozott Üzleti terv elfogadása. 
 
Felelős: 1./ Bartos Sándor polgármester, 2./ Sólyomvári Erika Kft. ügyvezetője 
Határidő: 1./ azonnal 2./ 2016. október 25.  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

560 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 453/2016 

Tárgy: Döntés a Fót Vörösmarty utca 72. sz, 
alatti ideiglenes és új Ravatalozóval 
kapcsolatban felmerült többletköltségről 
(390. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
453/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót Vörösmarty utca 72. sz, alatti ideiglenes és új Ravatalozóval kapcsolatban 
felmerült többletköltségről 

(390. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 390/2016. előterjesztés alapján a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Ravatalozóval kapcsolatosan felmerült többletkiadásai 
céljára az alábbi bruttó összegű pótelőirányzatot biztosítja: 
Építkezés miatt felmerült közüzemi díjak     350.000 Ft 
Drapéria a ravatalozóba      300.000 Ft 
Utólagosan felmerült munkák     300.000 Ft 
Parkoló zúzott kővel történő terítése 0,22-es kőzúzalékkal  400.000 Ft 
Halott-hűtő beszerzése (végszámlára)    702.000 Ft 
Összesen (bruttó):               2.052.000 Ft 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt összeget az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére vezesse át a 
költségvetési rendelet IV. sz. módosításának tervezetén, és a költségvetési rendelet-módosítás 
elfogadása esetén a Vállalkozói szerződés-módosítást a Kft.-vel az Önkormányzat nevében 
aláírja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

561 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 454/2016 

Tárgy: Döntés a Fót Város Önkormányzata 
és a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
között a Czuczor Gergely utcában 
kihelyezett korlátok, valamint az árok 
lefedéséről kötött szerződés tárgyában 
(391. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

454/2016.(X.26.) KT-határozat 
Döntés a Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. között a Czuczor 
Gergely utcában kihelyezett korlátok, valamint az árok lefedéséről kötött szerződés tárgyában 

(391. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 391/2016. előterjesztés alapján a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel Czuczor utcában kihelyezett korlátok, valamint az árok 
lefedéséről kötött vállalkozási szerződés 18. pontja szerinti mértékű, és késedelemmel érintett 
napokra járó kötbértől eltekint. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontjában 
nevesített Vállalkozási szerződés alábbi két módosításáról szóló Szerződést az Önkormányzat 
nevében aláírja: 

1. A Szerződés teljesítési véghatáridejét a Felek 2016. november 15. napjában 
jelölik meg. 
2. A Szerződés mellékletét képező Költségvetést a Felek a jelen határozat 
Melléklete szerinti tartalmú költségvetésre módosítják. 

 
3./ A Képviselő-testület elkéri a Polgármestert, hogy a 2./ pontban megjelölt, módosított 
költségvetés szerinti összeget (max. bruttó 309.880 Ft mértékéig) az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetésének Általános tartaléka terhére vezesse át a költségvetési rendelet IV. sz. 
módosításának tervezetén. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

562 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 455/2016 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 
IV. sz. módosításáról 
(374. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
455/2016.(X.26.) KT-határozat 

Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról 

(374. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének általános tartalék-sora terhére a Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetését 
megemeli az alábbi pót-előirányzatokkal: 

� személyi juttatás és járulék-előirányzat együttesen 17.683.417,-Ft-tal (felmentések és 
végkielégítések fedezetéül), 

� személyi juttatási és járulék-előirányzatát együttesen további 1.131.570,-Ft-tal 
(bérkompenzációs intézkedések fedezetéül). 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti átcsoportosításokat 
vezesse át az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosításának tervezetén. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 456/2016 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 
IV. sz. módosításáról 
(374. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
456/2016.(X.26.) KT-határozat 

Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról 

(374. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének céltartalék-soráról 5.000.000,-Ft keretösszeget átcsoportosít az 
Önkormányzat személyi juttatás és járulék-előirányzatai közé, M. Zs. javára jogerős ítéletben 
meghatározott járandóságként. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti átcsoportosításokat 
vezesse át az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosításának tervezetén. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 457/2016 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
szóló 5/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 
IV.sz. módosításáról 
(374  sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
457/2016.(X.26.) KT-határozat 

Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.25.) 
önkormányzati rendelet IV.sz. módosításáról 

(374  sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fóti Hóvirág utca (Kurjancs) 
közvilágítási hálózatának kivitelezésére bruttó 100.838,-Ft összeg átcsoportosítását rendeli el 
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Belterületi közvilágítási hálózat bővítése” 
soráról. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti átcsoportosítást vezesse 
át az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet IV. sz. módosításának tervezetén. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 458/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervének 
elfogadásáról 
(376. sz. anyag) 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

458/2016. (X.26.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervének elfogadásáról 

(376. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 376/2016. számú előterjesztés 
1. számú mellékletében szereplő Fóti Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét 
átdolgozásra visszaadja az alábbi szempontokra figyelemmel: 
 

1. A Kft. könyvvizsgálójának véleményét nem csatolta az előterjesztés készítője. 
2. A FEB véleményen szereplő összeg nem egyezik az Üzleti Tervben lévővel. 
3. A település- üzemeltetési feladatok tekintetében a Munkaterv szerint a Városfejlesztési 

és üzemeltetési osztállyal előírt egyeztetés nem történt meg. 
4. Nem állapítható meg az önkormányzati finanszírozási igény, miután nem készült el a 

Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft eredményterve, amely tartalmazza a 2016. I. félévi 
tényadatokat és a 2017. évi tervadatokat tevékenységenként összesítve. Így nem 
ismeretes a Mérleg szerinti eredmény alakulása (negatív veszteséges, avagy pozitív 
nyereséges). 
 

5. Városüzemeltetési tevékenység: 
a. a kézi kaszálás mennyisége tévesen „720.000. ezer m2” –ként szerepel, egyéb 

iránt a kézi kaszálás 1.520.000 m2, tervezett mennyisége sem alátámasztott 
(figyelemmel a 2016. tervezett mennyiségekre) 

b. Nem derül ki a szöveges kifejtő részből a 2016. évi kötelező feladatok és a 
2017. évi Parkok mindösszesen 54 MFt-os kiadás növekedése. Ez a 
megállapítás az utakra is vonatkozik (30 MFt). (Felmerülő kérdések: 
padkarendezés mennyisége, földutak, utak karbantartásának ütemterve, 
mennyisége, 16 új kisméretű park helyszíne, mennyisége.) 
 

6. Élelmezési feladatok: 
a. A nyersanyagnorma és az előállítási költség emelésével nem számol az üzleti 

terv, az árbevétel emelkedés kizárólag az adagszámok emelkedésével 
realizálódik. A bevételekben nem tervezi (a tavalyi év során megfogalmazott) 
az „étkezést javító intézkedések” –et. 

b. Az élelmezési tevékenység kiadási oldalát az Üzleti Terv nem mutatta be.  
 

7. Kegyeleti szolgáltatás 
a. A kiadási oldalt nem mutatta be.  
b. Többletszolgálásként új tételként szerepel a „szóró parcella szolgáltatási díja”, 

a temetőfenntartás hj (temetőben munkavégzés díjtétele) pedig emelkedett. 
Ezen változásokat a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 
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önkormányzati rendeleten át kellene vezetni előzetesen, azonban jelenleg nem 
így szól a vonatkozó rendelet, semmilyen jogosultsága nincs a Kft-nek 
előírtaktól eltérően tervezni.  
 

8. Kertészeti tevékenység 
a. Aktivált saját teljesítmények várható értékét nem mutatta be.  

 
9. Vállalkozási tevékenység 

a. Az Üzleti Tervben nincs feltüntetve a „Fótliget” területén található 4 ingatlan 
hasznosítása - az ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeket sem 
szerepelteti a Kft ügyvezetője az Üzleti Tervében. 
 

10. Személyi állomány 
a. A létszámterv nem szerepel az Üzleti Tervben (tevékenységenkénti bontásban). 

A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos bevétel-kiadás tevékenységenkénti 
bemutatása szintén hiányzik. 5+1 fő többlet létszámigény lett kimutatva az 
egyes tevékenységek között. 

b. A felügyelőbizottság tiszteletdíja nem szerepel a tervben.  
 

11. A fentieken túl a piaci tevékenység bemutatását sem tartalmazza az Üzleti Terv. 
12. Nem tartalmaz az Üzleti Terv továbbá pénzügyi tervet és kockázatelemzést sem. 
13. A könyvvizsgálói és ügyvédi költségek sem, valamint az egyéb dologi kiadások 

költsége sem állapíthatóak meg az Üzleti Tervből. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. november 3.  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 459/2016 

Tárgy: Tájékoztató az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról és lejáró szerződés 
megújításáról 
(373. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
459/2016. (X.26.) KT-határozat 

Tájékoztató az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról és 
lejáró szerződés megújításáról 

(373. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról szóló, 373/2016. számú előterjesztés 
beszámoló anyagát, mint tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 460/2016 

Tárgy: Tájékoztató az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról és lejáró szerződés 
megújításáról 
(373. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
460/2016. (X.26.) KT határozat 

Tájékoztató az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról és 
lejáró szerződés megújításáról 

(373. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 373/2016 
előterjesztés 5. sz. mellékleteként csatolt adat-felhasználási szerződés megkötésére.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy a 
szerződésben foglalt 263.299,- Ft+Áfa díj fedezetét a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletébe és a 2017. évi koncepcióba is építse be. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, úgy terjessze elő 
Fót Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését, hogy a 2./ pont szerinti fedezetet 
tervezze be. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a 2016. november 25.–én előterjesztésre kerülő 2017. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása, 3./pont: a 2017. februári ülésre.  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 461/2016 

Tárgy: Fót Város Közművelődési 
Koncepciója felülvizsgálata és új koncepció 
tervezete 
(341. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

461/2016.(X.26.) KT-határozat 
Fót Város Közművelődési Koncepciója felülvizsgálata és új koncepció tervezete 

(341. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Közművelődési 
Koncepciójának tervezetét átdolgozásra visszaadja a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi 
Központ igazgatójának, az alábbi feladatokat határozva meg: 

� a Testület felkéri tagjait és a bizottságai tagjait, hogy 2017. január 31-ig fogalmazzák 
meg, és juttassák el az FKKK igazgatójához a Közművelődési Koncepció tartalmára 
vonatkozó írásos javaslataikat, 

� az FKKK igazgatója pedig e javaslatok alapján készítsen előterjesztést Fót Város 
Önkormányzata új Közművelődési Koncepciójára, a Képviselő-testület 2017. májusi 
rendes ülésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 25. (az előterjesztés-tervezet benyújtására) 
 
2./ A Képviselő-testület – módosítva a 287/2016.(VI.22.) KT-határozatával elfogadott 
jogalkotási ütemtervét – A helyi közművelődésről szóló 26/2000.(XII.8.) KTr. sz. rendeletének 
felülvizsgálata napirendjét 2016. évről átütemezi 2017. júniusi, azaz az új Közművelődési 
Koncepció megalkotását követő rendes ülésére. 
A Testület megbízza a Jegyzőt, hogy a fenti rendelkezést építse be a Képviselő-testület 2017. 
évi Munkatervének tervezetébe. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 462/2016 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
(372. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

462/2016.(X.26.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(372. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 372/2016. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – a 269/2016.(VI.22.) KT-határozat 
lejelentése kivételével - elfogadja. 

� A 269/2016.(VI.22.) KT-határozat további végrehajtásaként a Képviselő-testület 
változatlanul várja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől a 
„Önkormányzati rendezvények helyszínei területrendezési feladatainak részletes 
feladat- és költségtervezetéről” szóló 224/2016. számú előterjesztést átdolgozását 
azzal, hogy a 2016. évi költségvetésben meghatározott összeg szerint, érthető 
formában kerüljön kidolgozásra az előterjesztés.  

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

� a 287/2016. (VI.22.) KT-határozat 2.3. bekezdésének végrehajtási határidejét a 
munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló 
11/1996. (VI.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata tekintetében a 2016. 
november 23-i testületi ülésre módosítja; 

� a 15/2001. (VII.13.) Helyi jelentőségű természetvédelmi létesítéséről szóló rendelet és 
a 26/2008. (XII.10.) A város gépjármű elhelyezéseinek elősegítéséről rendelet 
felülvizsgálata tekintetében, valamint a 18/2016. (I.27.) KT. határozat (4) bekezdése és 
a 396/2016. (IX.28.) KT határozat (2) bekezdése tekintetében végrehajtás határidejét a 
2016. december 14-i testületi ülésre módosítja, 

� a 294/2016.(VI.22.) KT-határozat végrehajtásának határidejét a Képviselő-testület 
meghosszabbítja a 2016. december 14-i ülésére. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: 1./ pont: Kft. ügyvezető igazgatója, 2-3./ pont: Jegyző 
Határidő: 1-2./ pontok azonnal, 3./ pont: november 5. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 463/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város Egyesített Szociális 
és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
(370. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
463/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

(370. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámát 2016. október 1. napjától 40,5 
főről 1 fővel növelve 41,5 főben határozza meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a 370. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

572 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 464/2016 

Tárgy: Javaslat a Kulturális pályázatok 
összeállítása tárgyában 
(327. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
464/2016.(X.26.) KT-határozat 

Javaslat a Kulturális pályázatok összeállítása tárgyában 
(327. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ kulturális pályázatokról szóló beszámolóját. 
Határidő: azonnal 
Felelős: FKKK igazgató 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

573 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 465/2016 

Tárgy: Döntés a Nulla Hulladék Programhoz 
történő csatlakozásról 
(365. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
465/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a Nulla Hulladék Programhoz történő csatlakozásról 
(365. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem csatlakozik a HUMUSZ 
Szövetség (Székhely: 1111 Budapest, Saru u. 11.) által létrehozott Nulla Hulladékos 
Települések Hálózatához. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

574 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 466/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város térinformatikai 
rendszerének kiépítéséről 
(IX.28-i ülésre korábban közreadott, ott a 
427/2016. sz. KT-határozattal elnapolt 292. 
sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
466/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés Fót Város térinformatikai rendszerének kiépítéséről 
(IX.28-i ülésre korábban közreadott, ott a 427/2016. sz. KT-határozattal elnapolt 292. sz. 

anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város térinformatikai rendszerének 
kiépítéséről szóló 292/2016. sz. előterjesztést leveszi a napirendjéről. 
A fenti döntésről az ajánlattevőket írásban is értesíteni kell. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt: nézzen utána a Hivatal GISPAN térinformatikai 
rendszerrel kapcsolatos 2004. évi beszerzésének, és tapasztalatairól tájékoztassa a Képviselő-
testületet, a Testület 2016. decemberi rendes ülésén. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2016. december 14.-i KT-ülés 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

575 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 467/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 
15. szám alatti Egészségügyi Központ 
felújításához tervező kiválasztása” tárgyában 
(IX.28-i ülésre korábban közreadott, ott a 
431/2016.sz. KT-határozattal elnapolt 301. 
sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
467/2016. (IX.28.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 15. szám alatti Egészségügyi Központ felújításához 
tervező kiválasztása” tárgyában 

(IX.28-i ülésre korábban közreadott, ott a 431/2016.sz. KT-határozattal elnapolt 301. sz. 
anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót, 
4560/47 Hrsz.-ú ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához szükséges tanulmányterv 
készíttetésére kérjen be indikatív árajánlatokat ilyen szakterületi referenciával rendelkező 
cégektől, és terjessze azokat a Képviselő-testület soros ülése elé. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

576 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 468/2016 

Tárgy: Döntés a Károlyi Kastély parkjának 
természetvédelmi területté helyezésének 
lehetőségéről 
(384. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
468/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a Károlyi Kastély parkjának természetvédelmi területté helyezésének lehetőségéről 
(384. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Károlyi kastélypark helyi 
természetvédelmi területté nyilvánítása lehetőségeinek vizsgálatáról szóló tájékoztatást – a 
384/2016. sz. anyagban foglaltak szerint – tudomásul veszi 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

577 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 469/2016 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Kommunikációs Koncepciójáról 
(387. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

469/2016.(X.26.) KT-határozat 
Tájékoztató Fót Város Kommunikációs Koncepciójáról 

(387. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Kommunikációs 
Koncepciójának kiegészítéseit és módosításait a 387/2016. sz. előterjesztés 1. számú 
melléklete szerinti tartalom alábbi változtatásaival elfogadja: 
 

1.1. A Kommunikációs Koncepció Intézkedési Tervének (utolsó oldal) rövidtávú 
feladatainak felsorolása egészüljön ki az alábbi tételekkel: 

− online magazin, 
− megbízás szerződés keretében készíttetett televíziós híranyag közreadása a Fót 

területén működő televíziós szolgáltatóknak 
 
1.2. A Koncepció II/7. Közösségi média alcíme alatti szöveg zárójeles felsorolásait a 

szövegből törölni kell. 
 
1.3. A Koncepció II/7. Közösségi média alcíme alatti harmadik, utolsó szövegbekezdést 

törölni kell. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a KT munkatervének 
összeállításakor Fót Város Kommunikációs Koncepciójának Intézkedési terve évenkénti 
felülvizsgálatát az októberi rendes ülésre terveztesse be. 
Felelős: jegyző 
Határidő: évente a munkaterv összeállításakor 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

578 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 470/2016 

Tárgy: Döntés a 2016-2017. között 
üzemeltetendő Jégpálya/korcsolyapálya 
elektromos áram-ellátás és üzemeltetési 
feladatok biztosítása tárgyában 
(196/C. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

470/2016.(X.26.) KT-határozat 
Döntés a 2016-2017. között üzemeltetendő Jégpálya/korcsolyapálya elektromos áram-ellátás 

és üzemeltetési feladatok biztosítása tárgyában 
(196/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016-2017. között 
üzemeltetendő Jégpálya/Korcsolyapálya üzemeltetéséhez szükséges energiavételezés 
tervezési, engedélyezési, kivitelezési feladataival 540.000,-Ft+Áfa, bruttó 685.800,-Ft díjazás 
ellenében megbízza az Elektroszaki Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft-t (székhely: 
1222 Budapest, Kócsag utca 9.). A Testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a 
vállalkozási szerződés 196/C. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő 
aláírásra. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy Fót 
Város Önkormányzata nevében a Jégpálya üzemeléséhez az energiabiztosítás, vízvétel, 
valamint a műsorszórás biztosításához szükséges dokumentumokat írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert úgy dönt, hogy a 
jégpálya üzemeltetése alatt a jegyszedési feladatok ellátására folytasson tárgyalásokat a 
jégpálya üzemeltetőjével, a szükséges döntéseket hozza meg, és a szükséges dokumentumokat 
írja alá. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
jégpálya létesítés, üzemeltetés pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetés 
„dologi kiadások”sorról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: döntést követő 3 munkanapon belül; 2./-3./pont: üzemeltetővel történt 
szerződés kötést követő 5 napon belül, 4./ pont: azonnal.  

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

579 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 471/2016 

Tárgy: Döntés a meglévő kamerarendszer 
bővítéséről, új kamerák elhelyezéséről 
(362. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
471/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés a meglévő kamerarendszer bővítéséről, új kamerák elhelyezéséről 
(362. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy újabb térfigyelő 
kamerákat kíván elhelyezni a 362/2016. sz. előterjesztésben részletezettek szerint, valamint 
azon túl a város más vasútállomásainál, főbb buszmegállóinál és a forgalmasabb köztereinél.   

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. januári testületi ülésre 
gondoskodjon az ajánlattételi felhívás összeállításáról. 

 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe és az Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe 
egyaránt építtesse be az e határozat 2./ pont szerinti költség fedezetéül szolgáló bruttó 
10.000.000,-Ft keretösszeget, amely pályázati önrészül is szolgálhat. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: KT 2017. januári ülése (leadási határidő: 2017. január 
10.); 3./ pont: a 2017 évi költségvetés tervezése, és Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-
tervezet összeállítása 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

580 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 472/2016 

Tárgy: Fót Németh Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény területét 
szabályozó Helyi Építési Szabályzat 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében 
(383. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

472/2016. (X.26.) KT-határozat 
Fót Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény területét szabályozó 

Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyalásos eljárás keretében 
(383. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az 
alábbi településrendezési döntést hozza: 
 
1.) Fót Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII.13.) 
rendeletének mellékletét képző szabályozási tervben a 2151 Fót, Március 15. utca székhelyű 
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény területének építési 
szabályozását biztosító építési övezet paraméterei előtt szereplő Tv-3 építési övezeti jelet 
elírás miatt – az építési övezet paramétereinek változatlan hagyása mellett - Tv-6 építési 
övezeti jelre kell javítani. 
 
2.)  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyben felkéri a polgármestert, hogy a 
314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 32. § (1) és (6) bekezdés d.) pontja alapján 
kezdeményezze az állami főépítésznél - a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészi 
jogkörben eljáró osztályvezetőjénél - a hatályos településrendezési eszközök tárgyalásos 
eljárás keretében történő módosítását, és az eljárást folytassa le oly módon, hogy annak 
eredményeként a módosításra kerülő településrendezési eszközt a Képviselő-testület 
2016.XII.14-i ülésén jóváhagyhassa. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal  
       2./ pont: 2016.XI.22 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

581 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 473/2016 

Tárgy: Fót Németh Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Intézmény területét 
szabályozó Helyi Építési Szabályzat 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében 
(383. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
473/2016. (X.26.) KT-határozat 

Fót Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény területét szabályozó 
Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyalásos eljárás keretében 

(383. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 472/2016. (X.26.) KT-
határozat szerinti településrendezési döntésnek megfelelő és a helyi építési szabályzat 
mellékletét képző szabályozási tervnek a módosítását tartalmazó dokumentációt a Műhely 
Zrt-vel készítteti el, s egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a dokumentáció 
elkészítésére vonatkozó tervezési szerződést aláírja. A tervezési díj: 140.000 Ft+ ÁFA. A 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tervezési díj fedezetét a 2016. évi költségvetés „Egyéb 
településrendezési eszközök költsége” sorról biztosítja.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

582 
 

 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 474/2016 

Tárgy: Döntés a Fehérgyarmati Kistérségben 
jégkárt szenvedett családok támogatásáról 
(379. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
474/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a Fehérgyarmati Kistérségben jégkárt szenvedett családok támogatásáról 
(379. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felső-Tisza Vidéki 
Többcélú Kistérségi Társulás elnökének kérelmére a 2016. június 21-i jégverés okozta kár 
mérséklésére 200.000,-Ft támogatást nyújt.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott támogatás biztosítása érdekében kössön támogatási szerződést a Felső-
Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulással az Önkormányzat által államháztartáson kívüli 
forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) számú önkormányzati rendeletben 
meghatározottak szerint.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. számú módosításába a 200.000,-Ft támogatási 
összeget az Általános tartalék sor keret terhére szerepeltesse.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 475/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
(268/A. sz. anyag) 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
475/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
(268/A. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 268/A/2016. számú 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Fóti Boglárka Óvoda - 
Bölcsőde alapító okiratának Módosító Okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fóti 
Boglárka Óvoda - 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: 2016. november 09. (A döntést követő 8 napon belül.) 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy a Fóti 
Boglárka Óvoda – Bölcsőde, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát készítse el és nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalhoz, a 
Képviselő-testület 2016. decemberi ülésére. 
 
Felelős: Nyéki Lászlóné intézményvezető 
Határidő: 2016. november 14. 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 476/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére helyiség 
használatba adásáról 
(386. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
476/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére helyiség használatba adásáról 
(386. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a 
Fóti Településszolgáltató Közhasznú Társaság Végelszámolóját, hogy a Kht. iratanyagát a 
Kft. telephelyén nem tudja tárolni.  
A Képviselő-testület az iratanyag tárolására kijelöli a Fót, Vörösmarty tér 6. sz. alatti lakóház 
2. sz. belső szobahelyiségét 40.000 Ft+ÁFA bérleti díj ellenében, amennyiben a végelszámoló 
a tároláshoz helyiségigénnyel lép fel.   
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 477/2016 

Tárgy: Döntés a Fót, Dózsa György út 9. 
II/8. szám alatti lakás feletti tetőjavítás 
munkálatairól 
(375. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
477/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Dózsa György út 9. II/8. szám alatti lakás feletti tetőjavítás munkálatairól 
(375. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 9. 
II./8. sz. lakás tetőjavítási munkáiról szóló 375/2016. sz. anyagban kapott tájékoztatást 
tudomásul veszi.   
  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti feladatra 
vonatkozó vállalkozási szerződést a 375/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírásra.  
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vállalkozói díj 
fedezetére bruttó 479.652,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” sora terhére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-3./ pont: azonnal  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 478/2016 

Tárgy: Döntés „Fót, Bokor u. 8.sz. alatti 
önkormányzati bérlakásba 
hőmennyiségmérők beszerzése” tárgyában 
(380. sz. anyag) 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
478/2016.(X.26.) KT-határozat 

Döntés „Fót, Bokor u. 8.sz. alatti önkormányzati bérlakásba hőmennyiségmérők beszerzése” 
tárgyában 

(380. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bokor utca 8. szám alatti 
önkormányzati bérlakásokba a fűtési energia méréséhez radiátorokra szerelhető 
hőmennyiségmérőket nem szereltet be. 
A fenti döntésről a 4 db önkormányzati bérlakás bérlőit értesíteni kell. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 479/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Malom utca 2016. évre 
előirányzott felújításának terveztetéséhez 
szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról és 
a 423/2016. (IX.28.) KT-határozat 
módosításáról 
(294/A. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

479/2016. (X.26.) KT-határozat 
Döntés Fót, Malom utca 2016. évre előirányzott felújításának terveztetéséhez szükséges 

pénzügyi fedezet biztosításáról és a 423/2016. (IX.28.) KT-határozat módosításáról 
(294/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 423/2016. (IX.28.) KT-határozat 6./ pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 
„6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezési díj 
fedezetéhez szükséges összeget Fót város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének 
Beruházási kiadások előirányzata: ”Útépítési tervek”- soráról biztosítja nettó 700.000,- Ft + 
ÁFA, azaz bruttó 889.000,-Ft keretösszegben.”  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 423/2016. (IX.28.) KT-határozat 1-5./ 
pontjait változatlan tartalommal fenntartja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pontok: azonnal  
 
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 480/2016 

Tárgy: 480/2016. (X.26.) KT-határozat 
Döntés Fót, Géza fejedelem utca 21. sz. előtti 
járda átépítése tárgyú versenyeztetési eljárás 
érvényességéről, eredményességéről és a 
nyertes személyének kiválasztásáról 
(297/A. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
480/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés Fót, Géza fejedelem utca 21. sz. előtti járda átépítése tárgyú versenyeztetési eljárás 
érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének kiválasztásáról 

(297/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Géza fejedelem utca 
21. sz. előtti járda átépítése versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eljárásra három érvényes ajánlat érkezett: 

1. PANNON MODUL KFT.    Br.: 1.917.700,-Ft 
2. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.  Br.: 2.540.000,-Ft 
3. SWIETELSKY Magyarország Kft.   Br.: 4.248.871,-Ft 

 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, bruttó 1.917.700, -Ft ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot adó PANNON MODUL KFT. (székhely: 1035 Budapest, Kerék u. 34., 
képviseli: Veres Hajnalka) hirdeti ki, felhatalmazva a Polgármestert, hogy a nyertes 
pályázóval a 297/2016. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tartalmú vállalkozási 
szerződés aláírására. 
. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban 
meghatározott munkák fedezetét Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
Beruházási kiadások előirányzata: „Járdaépítés (Baross G. u. és a járdaépítési koncepció 
alapján)”soráról biztosítja nettó 1.510.000, -Ft + ÁFA azaz bruttó 1.917.700, -Ft 
keretösszegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2016. 11. 15-ig; 4./ pont: azonnal;  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 481/2016 

Tárgy: Döntés Fót, Bölcsőde utcai járda 
átépítése tárgyú versenyeztetési eljárás 
érvényességéről, eredményességéről és a 
nyertes személyének kiválasztásáról 
(342/A. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
481/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés Fót, Bölcsőde utcai járda átépítése tárgyú versenyeztetési eljárás érvényességéről, 
eredményességéről és a nyertes személyének kiválasztásáról 

(342/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Bölcsőde utcai járda 
átépítése versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eljárásra három érvényes ajánlat érkezett be. 

1. SWIETELSKY Magyarország Kft.  Br.: 6.030.487,-Ft 
2. PANNON MODUL KFT.                           Br.: 4.203.700,-Ft 
3. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.          Br.: 3.810.000,-Ft. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű, bruttó 3.810.000,- Ft ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot adó SADE-Magyarország Mélyépítő Kft-t - székhely: 1117 Budapest, 
Budafoki út 72-74.; képviseli: Frédéric Raulin - hirdeti ki, felhatalmazva a Polgármestert, 
hogy a nyertes pályázóval a 342/2016. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tartalmú 
vállalkozási szerződés aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot követő második legalacsonyabb összegű ajánlatot a 
PANNON MODUL Kft. (székhely: 1035 Budapest, Kerék u. 34., képviseli: Veres Hajnalka) 
tette, amely ajánlattevővel a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén felhatalmazza a 
polgármestert a 342/2016. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tartalmú vállalkozási 
szerződés aláírására.  
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5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban 
meghatározott munkák fedezetét Fót Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
Beruházási kiadások előirányzata: „Önkormányzati intézmények megközelítése (parkolók, 
csapadékvíz, stb.)”soráról biztosítja nettó 3.700.000,- Ft + ÁFA azaz bruttó 4.699.000,- Ft 
keretösszegben. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2016. 11. 15-ig; 4./ pont: 2016.11.30-ig; 5./ pont: 
azonnal  
 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 482/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Somlói utca félpályás 
útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca 
között” tárgyú kivitelezési közbeszerzési 
eljárás kapcsán a kivitelező kifizetéséről. 
(258/A. sz. anyag) 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
482/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Somlói utca félpályás útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca között” tárgyú 
kivitelezési közbeszerzési eljárás kapcsán a kivitelező kifizetéséről. 

(258/A. sz. anyag) 
 

1./ Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Somlói utca félpályás 
útfelújítása a Béke utca és a Balassa utca között” tárgyában kapott Teljesítésigazolási 
Szakértői Szerv írásbeli véleményéről kapott tájékoztatást a 258/A/2016. sz. anyagban 
foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is fenntartja azt az 
álláspontját, hogy „Fót Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének felújítási 
kiadások előirányzata „Somlói utca félpályás útépítése és műszaki ellenőr” soráról nettó 
808.559,- Ft hibás teljesítés miatti kötbér címén visszatart a Strabag Kft-től. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 483/2016 

Tárgy: Döntés a Fót, Kossuth u. 16. sz. alatti 
ingatlan tetőfedés cseréjének, valamint a 
2.sz. lakás felújítási munkái 
többletköltségeinek elszámolásáról 
(189/B. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
483/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Kossuth u. 16. sz. alatti ingatlan tetőfedés cseréjének, valamint a 2.sz. lakás 
felújítási munkái többletköltségeinek elszámolásáról 

(189/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti, Kossuth L. u. 16. sz. 
alatti ingatlan tetőfedés cseréje és 2. sz. lakás felújítására vonatkozó pótmunkákat elfogadja a 
189/B/2016. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező árazott költségvetés kiírás szerinti 
műszaki tartalommal. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Fót, Kossuth Lajos 
u. 16. szám alatti ingatlan tetőfedés cseréje és 2. sz. lakás felújítására vonatkozó teljes 
felújítás (kivitelezés) várható, a pótmunkák bruttó 2.445.676,-Ft összegével megemelt 
kivitelezési költsége 14.415.177,- Ft.  
  
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy a Keszi –Bau 
Kft.-vel a pótmunkákra vonatkozó megállapodást írja alá a 189/B/2016. sz. előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti műszaki tartalommal. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a felmerült 
pótmunkák pénzügyi fedezetére a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi 
költségvetése IV. sz. módosításakor az ESZEI ÖNO új iroda kialakítása sorról csoportosítson 
át az „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap”sorára bruttó 2.530.000,-Ft keretösszeget.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a költségvetés IV. sz. módosításakor; 3./ pont: a döntést 
követő 10 napon belül, 4./ pont: a költségvetés IV. sz. módosításakor 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 



   
 

593 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 484/2016 

Tárgy: Döntés díszpolgári temetéssel 
kapcsolatos intézkedésekről 
(szóbeli határozati javaslat) 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
484/2016. (X.26.) KT-határozat 

Döntés díszpolgári temetéssel kapcsolatos intézkedésekről 
(szóbeli határozati javaslat) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2016. 
november 5-i díszpolgári temetés önkormányzati költségeihez szükséges fedezetet a 
költségvetési rendelet IV. sz. módosítása részeként biztosítsa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 485/2016 

Tárgy: Interpelláció 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. október 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
485/2016. (X.26.) KT-határozat 

Interpelláció 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró Zoltán képviselőnek Merkwart 
Krisztián képviselő interpellációjára adott válaszát elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Szeiferman Dorottya 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. október 27. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/486/2016 

Tárgy: Döntés G. I.-né támogatási kérelméről 
(Z/400. sz. anyag) 

 
 
 
 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/486/2016.(XI.23.) KT-határozat 

Döntés G. I.-né támogatási kérelméről 
 (Z/400. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy dönt, hogy G.I. szellemi hagyatéka 
kiadásának költségeit nem támogatja. 
A fenti döntésről a Kérelmezőt írásban értesíteni kell. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

596 
 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 487/2016 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről 
(416. sz. anyag) 
 

 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

487/2016. (XI.23.) Kt-határozat 
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

(Meghívóval együtt közreadott 416. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb eseményei tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 488/2016 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
(392. sz. anyag) 
 
 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

488/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(392. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 392/2016. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 18/2016. (I.27.) KT. 
határozat végrehajtását a 2017. évi februári KT ülés időpontjára módosítja; a 109/2016. 
(III.30.) KT határozat (1)-(7) bekezdéseit valamint az 530/2015. (XII. 16.) (1)-(2) bekezdéseit 
visszavonja – továbbá a 2017. évre vonatkozó konkrét ingatlanhasznosítási terv 
kidolgozásáról szóló Z/368.(IX.28.) KT-határozat végrehajtási határidejét meghosszabbítja a 
Képviselő-testület 2016. decemberi rendes ülésére. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1./ és 2./ pontok azonnal; 3./ pont: 5 munkanapon belül 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 489/2016 

Tárgy: Tájékoztató az adókivetés és behajtás 
tapasztalatairól 
(396. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

 
489/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól 
(396. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adókivetés és behajtás tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót a 396/2016. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 490/2016 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 
2016. évi gazdálkodásának 
I-III. negyedéves helyzetéről 
(407. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

 
490/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának 
I-III. negyedéves helyzetéről 

  (407. sz. anyag)  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-
III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi, a 407/2016. sz.  előterjesztés 
részét képező mellékletekkel együtt. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 491/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város 2017. évi 
rendezvénytervről 
(393. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
  491/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Döntés Fót Város 2017. évi rendezvénytervről 
(393. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi állami ünnepek rendjét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Állami ünnep Rendezésért felelős 

intézmény, szervezet 
Költségvetési igény 

(bruttó) 
Március 14. (kedd) fáklyás 
felvonulás 
Március 15. (szerda) ünnep 
------------------------------------ 
Helyi kitüntetések 
adományozása 
 

 
 
FKKK 
------------------------------------ 
 
FKÖH 

    
 
     400.000 Ft  
------------------------------------ 
  2.900 000 Ft 
 
 

Augusztus 19-20. (szombat-
vasárnap) 
Búcsú, tűzijáték, koncert 

 
FKKK 

     200.000 Ft 
 
  1.000.000 Ft 

Október 22. (vasárnap) 
fáklyás felvonulás 
Október 23. (hétfő) 
 

 
FKKK 
 
 

    
    200.000 Ft 
 

Összesen:    4.700.000 Ft 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi 
állami ünnepek 1./ pontban meghatározott költségét építtesse be a 2017. évi költségvetésbe, 
illetve a 2017. évi költségvetés elfogadását megelőző időszakra vonatkozóan (március 15-i 
rendezvények esetében) pedig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetbe. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
előkészítésekor, valamint 2017. évi költségvetés tervezésekor 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 492/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város 2017. évi 
rendezvénytervről 
(393. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
492/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Döntés Fót Város 2017. évi rendezvénytervről 
(393. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 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 
szervezet 

Tavaszi hadjárat 
 
 
Károlyi huszárok 
ünnepe 

április 8. 8.30 
(szombat) 
április 9. 
(vasárnap) 

Tám. szerz.  
 
Önk. 

80.000 Ft 
 

120.000 Ft 

Sándor Huszárok 
Egyesület és 
Veresegyház 
Katonai  
Hagyományőrző 
Egyesület 
közreműködésével 
FKÖH 

Költészet Napja április 11. 
(kedd)  

Tám. szerz. 200.000 Ft 
 

Garays Diákokért 
Alapítvány 

Közalkalmazottak 
Napja 

május 25. 
(csütörtök) 

Önk. 500.000 Ft FKÖH 
 

Főzőverseny 
Fóti Futi 
Városi Gyermeknap 
 

május 27-28. 
(szombat-
vasárnap) 

FKKK 2.000.000 Ft 
 

400.000 Ft 
 

FKKK 
 
Impulzus Egyesület  

XII. „Zeng a lélek” 
Népművészeti 
fesztivál 

június 10. 
(szombat) 

Tám. szerz. 300.000 Ft „Zeng a lélek” 
Kulturális és 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Köztisztviselők 
Napja 
 

július 1. 
(szombat) 

Önk. 400.000 Ft 
 

FKÖH 

Búcsú, 
VII. 
Paradicsomfesztivál 

augusztus 19-
20. 
(szombat-
vasárnap) 

FKKK 2.000.000 Ft 
 

FKKK 

Fóti Ősz: 
Fóti Szüret 48.  
és Fröccsfesztivál 

szeptember 
16-17. 
(szombat-
vasárnap) 

FKKK 3.500.000 Ft 
 
 

FKKK 
 

Regionális vers-és november Tám. szerz.  200.000 Ft Fóti Értékközvetítő 
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2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi kiemelt városi rendezvények 
lebonyolításához szükséges 1./ pontban meghatározott összeget építtesse be az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésébe, illetve a 2017. 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 az Emberi Erőforrás Bizottságnak, a rendezvény költségvetési tervét pedig a 
Pénzügyi és Jogi Bizottságnak legkésőbb a rendezvény időpontja előtti hónap bizottsági 
ülésére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
előkészítésekor, valamint 2017. évi költségvetés tervezésekor, 3./ rendezvényt megelőző 
hónap bizottsági ülésre 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
 
 

prózamondó verseny 
 

Oktatásért Egyesület 

Adventi programok 
------------------------- 
díszkivilágítás, 
Betlehem-állítás,  
gyertyagyújtás 

november 
26.-december 
24. 

Önk. 800.000 Ft 
------------------ 

 
400.000 Ft 

FKKK 
------------------------- 
 
Kft. 
 

Mindenki 
Karácsonya 

december 16. 
szombat 

Tám. szerz. 300.000 Ft Népművészeti 
Szakközépiskoláért 
Egyesület  

Egyéb kulturális 
tartalék keret  

 Önk. 8.800.000,-Ft 
 

FKÖH 

Összesen:    20.000.000 Ft  
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 493/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város 2017. évi 
rendezvénytervről 
(393. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

493/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés Fót Város 2017. évi rendezvénytervről 

(393. 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 3.500 e Ft, azaz hárommillió 
ötszázezer forint keret összeggel, továbbá Sport Pályázati Alapot biztosít bruttó 2.500 e Ft, 
azaz kétmillió ötszázezer forint keret összeggel. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a kulturális  és sport 
pályázat pályázati feltételeit dolgozza ki és végezze el a pályázat koordinálási munkáit. 
 
3./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe a 3.500 e Ft, azaz hárommillió ötszázezer forint keret összeget építtesse be a 
Kulturális Pályázati Alap céljára, továbbá a Sport Pályázati Alapot 2.500 e Ft, azaz kétmillió 
ötszázezer forint keret összeggel. 
 
Felelős: 1./ és 3./ pont: Bartos Sándor polgármester, 2./ pont: EEB 
Határidő: 1./ és 3./ pont: azonnal, 2. pont: 2017. június 30. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 494/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2017. évi 
munkatervéről és szakmai költségvetéséről 
(402. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
494/2016.(XI.23.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2017. évi munkatervéről és 
szakmai költségvetéséről 

(402. sz. anyag) 
 

1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2017. évi munkatervét, szakmai költségvetését a 402/2016. sz. 
előterjesztés 1. és 2. mellékleteiben részletezettek alábbi módosításaival, a 3. sz. mellékletet 
pedig változtatás nélkül elfogadja: 
 

� az 1. sz. mellékletből az „Alkalmi árusítás-vásárok” tervezett tevékenységét, annak 
675.000,-Ft-os éves bevételi tervével együtt a Képviselő-testület törli, 

� így a Vörösmarty Művelődési Ház éves bevételi terve (5.220.000,-Ft helyett) 
4.545.000,-Ft-ra csökken, az FKKK éves össz-bevételi terve 5.315.000,-Ft-ra csökken, 

� ezáltal a Vörösmarty Művelődési Ház szakmai költségvetésének önkormányzati 
támogatása 13.312.000,-Ft-ra, az FKKK teljes szakmai költségvetésének 
önkormányzati támogatása 23.532.000,-Ft-ra növekszik. 

 
A 2. sz. melléklet szerinti Teremhasználati terv költség-kimutatásának negyedik oszlopa 
fejrovatának szövege helyesen: „bruttó Ft/év (10 hónapra)” 

 
2./   A Képviselő-testület egyúttal felkéri az FKKK igazgatóját, hogy az előterjesztésben 
megjelölt pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel, azokra - a munkatervben is tervezett 
eseményekhez forráslehetőségként - nyújtson be pályázatot. A 2017. évi közművelődési 
(közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására), könyvtári (gyűjteményfejlesztése, 
állománygyarapítása: könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k vásárlására) és múzeumi (muzeális 
intézmény szakmai fejlesztésére) érdekeltségnövelő pályázatokon vegyen részt.  
 
3./  A 2017. évi terembérleti díjak tekintetében a 2016. évben megállapított díjak változtatás 
nélkül érvényesek.  
Felelős: FKKK igazgató 
Határidő: 2017. október 25. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 495/2016 

Tárgy: Döntés a rendkívüli települési 
támogatás természetben nyújtott tűzifa 
beszerzésének módosítása tárgyában 
(343/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

  495/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzésének 

módosítása tárgyában 
(343/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 399/2016.(IX.28.) számú 
határozatának 1-2./ pontjait visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tímár Vaskereskedés Kft. 
bruttó 29.900.-Ft/48 doboz brikett-árajánlatát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1./ pont alapján a Timár Vaskereskedés Kft-vel a feladat ellátására vonatkozó 
Adásvételi szerződést kösse meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 2. napon 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 496/2016 

Tárgy Javaslat az Önkormányzat Gazdasági 
programjának Megvalósítási terve (VIII. 
fejezet) módosításáról 
(357/A. sz. anyag) 
  

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

496/2016.(XI.23.) KT-határozat 
Javaslat az Önkormányzat Gazdasági programjának Megvalósítási terve (VIII. fejezet) 

módosításáról 
(357/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2020 évekre 
szóló Gazdasági programja Megvalósítási ütemtervének módosítására vonatkozó javaslatokat 
az alábbi módosításokkal elfogadja: 

� a 357/A/2016. sz. előterjesztés 5. oldalának élén található 2. és 3. alpont törlésével az 
1. sz. melléklet 3./ pontja az alábbi mondattal fejeződik be: „Cél: a Városháza alapkő-
letétele legkésőbb 2018. május 31-ig történjen meg.”; 

� az előterjesztés 3. sz. mellékletének címéből az „ALKÖZPONT”-kifejezés törlendő; 
� az előterjesztés 3. sz. melléklete 8./ pontként kiegészül azzal, hogy „8./ a Képviselő-

testület nyitott a befektetői érdeklődés iránt”; 
� az előterjesztés III. fejezete 3.1.1. pontjának szövegezése helyesen: „3.1.1. HÉSZ 

véglegesítése: 2017. július HELYETT 2017. december 31.” 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az e határozat 1./ pontja szerinti 
változtatásokat vezesse át az Önkormányzat Gazdasági programjának VIII. fejezetén - 
gondoskodva annak honlapon történő megjelenítéséről is – továbbá a Képviselő-testület 2017. 
évi Munkatervének (a Testület 2016. decemberi rendes ülésére készülő) tervezetén. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
3./ A Képviselő-testület a Gazdasági program módosításának 2017. évi költségvonzatairól a 
2017. évi költségvetés tervezési instrukcióinak meghatározása részeként, a 357/A/2016. sz. 
előterjesztés tárgyalását követően dönt. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
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4./ A Képviselő-testület a 357/A/2016. sz. előterjesztés 1-2-3. sz. mellékleteiben foglalt 
fejlesztéseket, beruházásokat az ott részletezett ütemezésben, a jelen önkormányzati ciklusban 
meg kívánja valósítani. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 497/2016 

Tárgy : Döntés a Fót 2027/2 hrsz. alatti erdő 
visszatelepítéséről 
(23/A. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

497/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés a Fót 2027/2 hrsz. alatti erdő visszatelepítéséről 

(23/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 25/2016.(I.27.) KT-
határozattal létrehozott tárgyaló delegáció javaslata alapján a Fót 35A erdőterületen 
(természetben Fót 2027/2 hrsz.) lévő erdőfelújítás kötelezettség teljesítését az erdőterület 
kivonásával és egy másik területen történő csereerdő telepítésével hajtja végre. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 
Fót 2027/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő erdőterület kivonásával és a telepítés végrehajtásával 
kapcsolatban az ingatlan társtulajdonosai és jogosultjai teljes körű írásos hozzájárulásának 
beszerzéséről – írásban nyilatkozva egyidejűleg a társtulajdonosoknak arról, hogy a 
csereerdő telepítés elhúzódása miatt jövőben várható további erdővédelmi bírság/ok 
társtulajdonosokat terhelő összegeit (a 2016. évi bírsággal azonosan) az Önkormányzat 2017. 
évben magára vállalja.   
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat 2./ pontjában meghatározott 
írásos hozzájárulások beszerzésének függvényében a Fót 35A erdőterület (természetben Fót 
2027/2 hrsz.) erdőfelújítás kötelezettsége csereerdő telepítésével történő teljesítésének konkrét 
helyszínéről a Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során fog 
dönteni. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat 3./ pontja 
szerinti késedelem miatt várható újabb erdőgazdálkodási bírság fedezetéül 500.000,- Ft-ot, 
azaz Ötszázezer forintot irányoz elő az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében, egyúttal 
felkéri a Polgármestert, hogy e döntés alapján Fót Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe, azon belül a Környezetvédelmi Alap 
sorára 500 eFt összeget terveztessen be. 
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5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 
1-3./ pontjában foglalt döntésről írásban értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályát, valamint az e határozat 1-4./ pontjaiban 
foglalt döntésről írásban értesítse a Fót 2027/2 hrsz. alatti ingatlan magántulajdonosi 
közösségének meghatalmazottjait. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2017. január 31.; 3./ pont: a Szabályozási Terv és a 
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának a Képviselő-testület 2017. évi Munkatervében 
megjelölt időpontja; 4.-5./ pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 498/2016 

Tárgy: Döntés az „Elektromos töltőállomás 
alprogram helyi önkormányzatok részére 
(GZR-T-Ö-2016)” tárgyú pályázaton történő 
részvételről 
(332. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

  498/2016.(XI.23.) KT-határozat 
Döntés az „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-

2016)” tárgyú pályázaton történő részvételről 
(332. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Elektromos 

töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-2016)” tárgyú 
pályázaton indul.  

 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat összeállításához 

szerződött partnerét, a Forrás trend Kft-t veszi igénybe. 
 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 db töltőberendezést kíván 

létesíteni. 
 
4./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázaton „A” típusú 

töltőberendezés(ek) beszerzését támogatja. 
 
5. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a töltőberendezés(eke)t az 

alábbi helyszínekre tervezi telepíteni: 
 

 Cím Hrsz. 

5/1. Németh Kálmán utca 40. (szakorvosi rendelő előtti terület) 3058 

5/2. Dózsa György út 12. (szolgáltatóházhoz közeli terület) 1892 

5/3. Kossuth Lajos utca 40. (festékbolt, pizzéria melletti terület) 1617 

5/4. Bölcsőde utca (az óvoda előtti terület) 4560/22 

 
6. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2./ pontban 

meghatározott pályázatírói szolgáltatások fedezetét az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetés beruházások „pályázati alap” sor terhére biztosítja. 
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7. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beszerzés és az ahhoz 

kapcsolódó egyéb költségek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló, és a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében a Beruházások-
sor terhére biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy a költségek beépítéséről intézkedjen. 

 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1./ pont: 2016. december 31-ig; 2-7./ pont: azonnal. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 499/2016 

Tárgy: Döntés az orvosi ügyeleti díj 
emelésével kapcsolatos Szolgáltatási 
Szerződés módosításáról 
(404. sz. anyag) 
 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

499/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés az orvosi ügyeleti díj emelésével kapcsolatos Szolgáltatási Szerződés módosításáról 

(404. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Junimed Kft. és a Fót 
Város Önkormányzata között létrejött Szolgáltatási Szerződés módosítását elfogadja a 
404/2016. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, felhatalmazva egyúttal a 
polgármestert annak aláírására. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetésébe és az Átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe 
egyaránt építtesse be a Módosított szolgáltatási szerződésnek megfelelő havi bruttó 
1.639.000,- Ft  összeget. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 500/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ álláshely 
igényéről, valamint a Szervezeti és 
Működési Szabályzat jóváhagyásáról 
(406. sz. anyag) 
 K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

500/2016.(XI.23.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ álláshely igényéről, valamint a 

Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásáról 
(406. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ részére 2017. január 1-től az alábbi álláshelyeket biztosítja:  
- 1 fő művelődésszervező (főiskola végzettség) 
- 1 fő feldolgozó könyvtáros (főiskolai végzettség) 
- 6 órás álláshelyű karbantartó-gondnok (szakmunkás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. január 1. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a három álláshely fedezetét 
mindösszesen 6.955.067,- Ft-ot a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe a 
Polgármester építtesse be. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: költségvetés  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a három álláshely fedezetét 
mindösszesen 6.955.067,- Ft-ot a 2017. évi költségvetés tervezésekor a Polgármester építtesse 
be a 2017. évi költségvetésbe. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: költségvetés  
  
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a 406/2016. 
sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalomnak azzal a módosításával elfogadja, 
hogy az FKKK részére 2017. január 1-től (+1 fő helyett) 6 órás álláshelyű karbantartó-
gondnok szakmunkás álláshelyét biztosítja. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2017. január 1. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 501/2016 

Tárgy: Döntés a képviselői költségkeret 
bevezetéséről, keretösszegéről, 
szabályzatáról 
(408. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

501/2016.(XI.23.) KT-határozat 
Döntés a képviselői költségkeret bevezetéséről, keretösszegéről, szabályzatáról 

(408. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi költségvetésbe 
képviselői támogatási keretként bruttó 750 eFt/képviselő, azaz bruttó 7.500 e Ft előirányzatot 
kíván beépíteni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a képviselői támogatási keret 
felhasználásának eljárásrendjét, szabályait dolgoztassa ki, és építtesse be a költségvetési 
rendelet-tervezet szöveges részébe. 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. január 10. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 502/2016 

Tárgy Döntés bérlakás-építési program 
beindításáról 
(409. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

502/2016.(XI.23.) KT-határozat 
Döntés bérlakás-építési program beindításáról 

(409. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – figyelemmel a 409/2016. 
sz. előterjesztésben foglaltakra - a 2017. évi költségvetésbe beruházási sorra beterveztet 
80.000 eFt-ot Bérlakás-program beindításának céljából, valamint 20.000 eFt-ot a meglévő 
önkormányzati lakások felújítására. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy dolgoztassa ki a Bérlakás-építési 
Program tartalmi elemeit, és a javaslatokat terjessze a Képviselő-testület 2017. márciusi 
rendes ülése elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő:1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. február 28. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 503/2016 

Tárgy: Döntés bérlakás-építési program 
beindításáról 
(409. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

503/2016.(XI.23.) KT-határozat 
Döntés bérlakás-építési program beindításáról 

(409. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri állandó bizottságait, hogy a Város 
(Képviselő-testület által elfogadott) Szociális térképét közösen tekintsék át, és terjesszenek 
javaslatot a szociális feladatok megvalósításának feladat- és ütemtervére a Képviselő-testület 
2017. márciusi rendes ülése elé. 
Felelős: PJB-elnök és EEB-elnök 
Határidő:2017. február 28. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 504/2016 

Tárgy: Döntés „a köztemetőkről és a 
temetkezés rendjéről” szóló rendelet 
megalkotásáról 
(397. sz. anyag) 

 

 
 
 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

504/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés „a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről” szóló rendelet megalkotásáról 

(397. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötendő Kegyeleti közszolgáltatási Szerződést – a 397/2016. 
számú előterjesztés 3. sz. melléklete szerint tartalom alábbi módosításával – jóváhagyja: 

� a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés III. fejezetének 11.3. pontja utolsó, 
„szétszórásos temetésre” vonatkozó francia bekezdését a Képviselő-testület törli. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az e határozat 
1./ pontja szerint módosított Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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v 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 505/2016 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás adása 
(109/C. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
505/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Tulajdonosi hozzájárulás adása 
(109/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
alábbi utcák építésének engedélyezéséhez, és vízjogi létesítési engedélyezéséhez az 
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kiadja: 
 1. Fót, Bem József utca  (2566 hrsz.) 
 2. Fót, Kiss József utca  (2139 hrsz.) 
 3. Fót, Nagyváradi utca  (2151 hrsz.) 
 4. Fót, Sipos P. tér  (2459 hrsz.) 
 5. Fót, Táncsics M. köz  (2304 hrsz.) 
 6. Fót, Vas Gereben utca (2518 hrsz.) 
 7. Fót, Batthyány utca  (2474 hrsz.) 
 8. Fót, Illyés Gyula utca  (4020/84, 4002 hrsz.) 
 9. Fót, Veres Péter utca  (6,22,43,153 hrsz.) 
 10. Fót, Szent István utca  (4020/6 hrsz.) 
 11. Fót, Tátra utca   (4001/19 hrsz.) 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
e határozat 1./ pontjában felsorolt utcák terveinek engedélyezési eljárása lefolytatására az 
Önkormányzat nevében meghatalmazást adjon Nagy Lajos tervezőnek. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-2./ pont: 5 munkanapon belül (2016. november 30.) 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 506/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása tárgyában 
(403. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

506/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

tárgyában 
(403. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 2017. évi 
Költségvetési Koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
l./ Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont legyen a 
költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainál, azon belül a működési és felhalmozási 
feladatoknál a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása. 
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. 
e határozat 1. sz. mellékleteként!) 
 
2./ A bevételek tervezési elvei 
 

2.1. A Hivatal és az önkormányzati intézmények a 2016. évi bevételi előirányzatukat a 
teljesítendő elvárt bevételek szintjén tervezzék meg. 

2.2. Az állami támogatásokat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
törvény 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell tervezni. 

2.3. A 2017. 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 2016. decemberi 
üléséig döntött. 
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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 2017. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz kötött, ún. 
„szintre-hozással” korrigált kiadásaik alapján tervezhető. 

3.2. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben 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 2016. II. félévi teljesítmény-
értékelés és a 2016. évi minősítés a vonatkozó jogszabályok értelmében 2017 
januárjában lesz esedékes, a munkáltatói hatáskörébe tartozó illetmény-eltérítések 
közvetlen költségvonzatait legkorábban a 2017. 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 Törvény alapján a közalkalmazottak számára adhatók, a 
köztisztviselők részére - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
151. § (1) bekezdése alapján - kötelező juttatás a 2016. 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 (2016. 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 2017. 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 (2016. évi eredeti előirányzat) 
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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 2016. 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 2016. évi költségvetésének várható tényadatából szükséges 
kiindulni, kivéve a 2016. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol 
a rendeltetésszerű működés nem volt folyamatos. Ezekben az esetekben a 2016. évi 
eredeti előirányzati adatokat kell bázisként figyelembe venni. 
A helyi újság terjesztése céljára az Önkormányzat dologi kiadásai között bruttó 500 eFt-
os előirányzatot kell tervezni. 
A Kommunikációs koncepció Intézkedési Terve rövidtávú feladatai megvalósításának 
költségeire 22 MFt előirányzatot kell tervezni. 
A Helyi Értéktár Bizottság eszköz-beszerzéseire 800 eFT-ot kell tervbe állítani. 
A Hivatal által - mindhárom helyi temetőre kiterjedően – felmért szükségleteknek 
megfelelő mértékű előirányzatot kell tervezni az Önkormányzat által 
gondozott/felügyelt sírhelyek megváltására. 

 
3.7. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv dologi kiadását a 2017. évre 

vonatkozó szerződés, az ismert feladat-változás és az Áhsz. rendelkezéseinek 
figyelembevételével kell meghatározni. Az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervnek a 2017. évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az 
elmúlt év gazdasági folyamatait, és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett 
feladat kiadási előirányzatát. 

3.8. 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 
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előirányzat alapjául szolgáló feladatmutatónak - az állami támogatás igénylésében 
jelzett - az étkezésben résztvevők létszámával egyezni kell. 

3.9. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2016. évi juttatások átfogó, számszerű elemzése, a 
helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve és a 2017. január 1-jét követően 
hatályos jogszabályok rendelkezései alapján szükséges tervezni.  

3.10. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között továbbra is javasolt tervezni a 
dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtható kölcsön kiadásait. 
Az FSE tárgyi felszereléseinek beszerzésére – kiegészítő szakosztályi támogatásként – 2 
MFt-ot irányozzon elő a költségvetési terv. 

3.11. 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 Biztos Kezdet Gyermekház megvalósítására az ESZEI intézményvezetője által tett 
javaslatot a 2017. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül kell hagyni. 

 
A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél: 
  

• Elsősorban a 2016. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani, ezt 
külön listázzuk (lsd. külön 2. sz. mellékletként!) 

• a Képviselő-testület a 244/2016.(VI.2.) KT-határozatának 3./ pontját a következőképpen 
egészíti ki: 

3./ Fót Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban 
meghatározott munkák fedezetét Fót Város 2016. évi költségvetése Beruházási 
kiadások „Csapadékvíz elvezetés – II. ütem (Attila utca, Csaba u. felöli 
szakasz)” sora terhére 15 MFt+ÁFA keretösszegben biztosítja. 

• A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban 
javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2016. évről áthúzódó 
felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség 
szerint a 2016. 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) 
 

3.12. A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges. 
 

3.13. A 2016. 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. 
A Károlyi Sándor szobor céljára bruttó 3 millió forintot kell tervbe állítani, a pályázati 
alap sorára. 

 
Az induló beruházások és felújítások részletes feladatonkénti és célonkénti meghatározásáról 
kimutatást kell készíteni, melynek határideje: 2016. január 6. 
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4. Minden költségvetési szervnek (a továbbiakban részletezett Ütemterv szerint) el kell 
készítenie 2017. január 1. és 2017. 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. 

Az önállóan működő intézmények 2016. 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 2017. 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 2017. 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 27 §. (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: 2016. november 23. 
 
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 28.  
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3./ A lakás-építés és vásárlás helyi támogatásáról szóló, kétszer módosított 
2/1996.(I.24.) KTr. sz. rendelet hatályon kívül helyezésére készüljön előterjesztés a 
Képviselő-testület 2016. decemberi rendes ülésére – Felelős: jegyző, Határidő: 
azonnal 

 
4./ A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét a Képviselő-testület 

2016. decemberi rendes ülésére kell beterjeszteni, olyan tartalommal, amely szerint a 
feladat-finanszírozás elve érvényesüljön – javaslatot téve a jelenleg hatályos keret-
megállapodások közszolgáltatási szerződésekké történő átalakítására is. 

 
5./ Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi és Adóügyi Osztály részére történő 
átadásának határideje. A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a 
szükségleteknek megfelelő 2017. 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: 2017. január 6. 
 
6./ Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi és 
Adóügyi Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő 
előírásoknak. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. január 10. 
 
7./ 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának közreadása  
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. január 13.  
 
8./2017. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának KIÉT, Intézményvezetők 
véleményezése  
Felelős: jegyző  
Határidő: 2016. január 14-15. (véleményüket a véleménylappal együtt közreadva)  
 
9./ 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának bizottsági megtárgyalása 
(PFB-JEB közös ülése), majd véleménylap közreadása  
Felelős: PJB és EEB elnöke  
Határidő: 2016. január 16-18, véleménylap közreadása 2016. január 20.  
 
10./ 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testületi 
megtárgyalása 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. január 25. (meghívó kiküldése 2016. január 20.) 
 
11./ 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testület által 
meghatározottak szerinti átdolgozása  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. február 5.  
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12./ 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet végleges verziójának bizottsági 
megtárgyalása (PJB-EEB közös ülése), majd véleménylap közreadása  
Felelős: PJB és EEB elnöke  
Határidő: 2016. február 13-15. (véleménylap közreadása 2016. február 17.)  
  
13./ 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2016. február 22. (meghívó kiküldése 2016. február 17.) 

 
 
A fenti határozatban hivatkozott 1. és 2. sz. mellékleteket lsd. a Jegyzőkönyv 4. és 5. sz. 
mellékleteiként csatolva! 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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1.sz. melléklet az 506/2016.(XI.23.) KT-határozathoz 
 

Határozatszám Megnevezés Összeg Érintett időszak Ütemezés Megjegyzés: 

Z/272/2015 (VI.24.) 
M. L. gyermekfejlesztés 
támogatás 

     144 000    2016, 2017, 2018  havi   

18/2015 (I.28) 
TOTÁL KÁR Kft.   közterületen 
nem tárolható gépjárművek 
elszállíttatása 

  
további 5 évre,  

2020. február 1-ig 
több évre   

67/2015 (II.25) 6 éves járdaépítési koncepció   2015-2020-ig több évre   

133/2015 (III.25) 
Fót Város Önkormányzata vagyon 
és felelősség biztosítása Generali-
Providencia Biztosító Zrt 

  2015, 2016, 2017 
háromévi 

időtartamra 
  

224/2015 (V.27) 
Kegyeleti Közszolgáltatási 
Szerződés 

  
2015.06.01-

2024.12.31-ig 
több évre   

235/2015 (V.27) 
Gyümölcsös utca útburkolat 
kiépítése 

      
KT elé terj. 
2016-ban 

11/2016 (I.27.) 
Irodaszer beszerzés pénzügyi 
fedezetének biztosítása 2016 
évre 

  2016, 2017 2 évre 

(közbeszerzési 
eljárás szerinti 
szerződés 
kapcsán) 

386/2015 (IX.23) 
Települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítás 

  
2016.01.01-
2020.12.31. 

    

417/2015 (X.21) 
Tisztítószer beszerzés,  
közbeszerzési eljárásban 

  
2016.01.01-

2017.12.31-ig 
több évre 

gondoskodni 
kell a fedezet 
2016 és 2017 
évi 
költségvetésébe 
történő 
beépítéséről 

62/2016 (II.24.) 
Németh Kálmán emlékház 
kisépület felújítása 

  2016, 2017, 2018 több évre   

131/2016 (III.30.) 
Útburkolat, csapadékvíz 
elvezetés 

  2016, 2017   

2017 évre Nettó 
4.724.409.-Ft 
+ÁFA, 2017. 
évre 9.000.000.- 
FT 

179/2016 (IV.27.) 
Vodafone Magyarország Zrt. 
Bérleti díj-racionalizálás 

  2017     

260/2016 (VI.22.) 
Mogyoródi patak Üzemeltetési 
szerződéséről 

  2017     
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315/2016 (VII.6.) 
Fót Város pályázatírási feladatok 
ellátása céljából pályázatíró cég 
igénybevétele 

  2017     

Z/357/2016 (IX.12.) 
Fót 3351 és 3352 hrsz.-ú ingatlan 
elbirtoklási ügye 

  2017     

388/2016 (IX.28.) 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj-pályázat 

  2017   
2.000.000.-Ft 
keretösszeg 

397/2016 (IX.28.) Városőrség felállítása   2017   
18.000.000.-Ft 
Keretösszeg 

399/2016 (IX.28.) 
Rendkívüli település támogatás 
term.-ben nyújtott tűzifa 
beszerzés 

  2017   
1.420.000.-Ft 
Keretösszeg 

447/2016 (X.26.) 
Fót Város sportéletének 
fejlesztése 

  2017   
280 M Ft 
Keretösszeg 

448/2016 (X.26.) 
Fót Város sportéletének 
fejlesztése 

  2017   
8.000.000.-Ft 
keretösszeg 

471/2016 (X.26.) Kamerarendszer bővítés   2017   
10.000.000.-Ft 
Keretösszeg 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 507/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének 
módosításáról 
(388/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

507/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének módosításáról 

(388/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
2016. évi településüzemeltetési feladatok ellátásához 15.500.000 + ÁFA összegű, fejlesztési 
célra 6.200.000 Ft+ÁFA összegű kiegészítő támogatással Módosított 2016. évi Üzleti Tervét, 
a 388/A/2016. sz. előterjesztésben foglaltak szerint. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a kiegészítő támogatás kifizetéséről intézkedjen. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. november 30. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 508/2016 

Tárgy Döntés Fót Bartók Béla úti 
nyomóvezeték meghosszabbítása 
tervezéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás kiadásáról 
(S/1-418/2016. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
508/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Döntés Fót Bartók Béla úti nyomóvezeték meghosszabbítása tervezéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról 

(S/1-418/2016. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi 
hozzájárulását adja az alábbi utcákra vonatkozóan a Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft. 
részére az MSZ: 2117 tervdokumentáció alapján a Fót Bartók Béla úti nyomóvezeték 
meghosszabbítása tárgyi tervezési munka engedélyezési eljárás biztosítására vonatkozóan: 
 1. Fót, Virág Benedek utca  (1075 hrsz.) 
 2. Fót, Vörösmarty út   (1041 hrsz.) 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1./ 
pontja alapján a tulajdonosi hozzájárulások aláírására és kiküldésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 5 munkanapon belül (2016. november 30.) 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 509/2016 

Tárgy: Döntés a Garay János Általános 
Iskolába beépített, a Garays Diákokért 
Alapítvány tulajdonában álló eszközök 
díjmentes felajánlásáról Fót Város 
Önkormányzata részére 
(S/2-426/2016. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
509/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Döntés a Garay János Általános Iskolába beépített, a Garays Diákokért Alapítvány 
tulajdonában álló eszközök díjmentes felajánlásáról Fót Város Önkormányzata részére 

(S/2-426/2016. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy adományként a Garays 
Diákokért Alapítvány (2151 Fót, Arany János u. 22-24.) tulajdonát képező, a Fóti Garay János 
Általános Iskolában található, alábbiakban felsorolt eszközöket, mint díjmentes adományt 
elfogadja nettó 214.447,-Ft, azaz kétszáztizennégyezer-négyszáznegyvenhét forint 
nyilvántartási értékben. 
 
Sors
zám 

Eszköz megnevezése Könyv szerinti érték 
(nettó) 

Piaci érték 

1. Üveges vitrin 82.464,-Ft 100,-Ft 
2. Udvari játékok 131.983,-Ft 100,-Ft 
3. TANTÁL NLPC nyelvi labor 7 főre 0,-Ft 100,-Ft 
 Összesen: 214.447,-Ft 300,-Ft 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eszközökre a tulajdonjog átruházására vonatkozó – 426/2016. sz. et. 2. sz. 
mellékletét képező - megállapodást írja alá. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 
az 1./ pontban felsorolt eszközök Fót Város Önkormányzat eszköz-nyilvántartásába történő 
bevételezéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 5 napon belül, 3./ pont esetén: a 
megállapodás megkötését követő 10 napon belül. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 510/2016 

Tárgy: Döntés a Centrál Takarék 
Szövetkezet közgyűlés határozat hozataláról 
(S/3-427/2016. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

510/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés a Centrál Takarék Szövetkezet közgyűlés határozat hozataláról 

(S/3-427/2016. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
szavazatával támogassa az S/3-427/2016. sz. előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak 
szerint a Centrál Takarék Szövetkezet végleges egyesülési vagyonmérlegek elfogadását, 
valamint az előterjesztés 3. számú mellékletben szereplő küldött-listán szereplő jelöltek 
megszavazását.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:2016. november 25. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 511/2016 

Tárgy: A Városi rendezvények beruházási 
javaslatáról szóló 407/2016.(IX.28.) KT 
határozat módosítása  
(S/4-224/B/2016. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

511/2016. (XI.23.) KT-határozat 
A Városi rendezvények beruházási javaslatáról szóló 407/2016.(IX.28.) KT határozat 

módosítása  
(S/4-224/B/2016. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 407/2016. (IX.28.) KT határozat  
1./ pontját alábbiak szerint módosítja: 
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kiemelt szabadtéri városi 
rendezvények kellékeinek megvásárlása érdekében 1 db professional sátor bruttó 335.000 Ft 
áron, 1 db economy sátor bruttó 190.000Ft áron, továbbá 13 db sörpad garnitúra   325.000 Ft 
áron történő beszerzését támogatja. A beszerzést fedezetére a Fóti Közszolgáltató Kft. részére 
pénzeszközként átad 850.000 Ft-ot. A megvásárolt kellékek tárolására a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft.-t bízza meg.” 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:1./pont: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 512/2016 

Tárgy: Döntés a „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
fedezetének megemeléséről 
(S/5-196/D/2016. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 
 

512/2016. (XI.23.) KT-határozat 
Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyában 

lefolytatott közbeszerzési eljárás fedezetének megemeléséről 
 (S/5-196/D/2016. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2016/2017 év fordulójára” tárgyú közbeszerzési eljárás 16.000.000,- Ft-os, az 
önkormányzat 2016. költségvetésének dologi kiadásai között szereplő költségvetési fedezetét 
2.500.000,- Ft-al megemeli.   
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 1. pontban 
meghatározott többletköltséget a 2016. évi költségvetésbe, annak 5. számú módosításakor 
építse be a működési céltartalékok sor terhére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződéskötési moratórium lejártát 
követően a kötelezettségvállalás teljesítésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: a 2016. évi költségvetés módosításakor, 3./ pont: 2016. 
december 10. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 513/2016 

Tárgy: Döntés a „Sportcsarnok” 
kivitelezéséhez szükséges tervezési és 
engedélyeztetési feladatok ellátása” tárgyú 
ajánlattételi eljárásról 
(S/6-431/2016. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
513/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Döntés a „Sportcsarnok” kivitelezéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok 
ellátása” tárgyú ajánlattételi eljárásról 

 (S/6-431/2016. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 447/2016. (X.26.) KT 
határozatának 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„3./ A Képviselő-testület – bízva a TAO-II. pályázati lehetőségében – a multifunkcionális 
Városi Sportcsarnok létesítése céljára az Önkormányzat tulajdonában lévő 0250/94; 0250/9 
és a 0250/96 hrsz.-ú ingatlanokat jelöli ki – felkérve a Polgármestert, hogy intézkedjen az 
ingatlanok telek-összevonásáról.” 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 514/2016 

Tárgy: Döntés a „Sportcsarnok” 
kivitelezéséhez szükséges tervezési és 
engedélyeztetési feladatok ellátása” tárgyú 
ajánlattételi eljárásról 
(S/6-431/2016. sz. anyag) 
  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 23-i rendes, nyílt üléséről 

 
514/2016. (XI.23.) KT-határozat 

Döntés a „Sportcsarnok” kivitelezéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok 
ellátása” tárgyú ajánlattételi eljárásról 

 (S/6-431/2016. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Sportcsarnok” 
kivitelezéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása” tárgyában 
versenyszabályzat szerinti beszerzési eljárást folytat le. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az e határozat Mellékletét 
képező Ajánlattételi felhívást és az annak mellékletét alkotó tervezői szerződés-tervezetet 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2./ pont szerinti ajánlattételi 
felhívást az alábbi gazdasági szereplők részére küldi meg: 
Good Work Gorup Kft. (1131 Budapest, Gyöngyösi u. 51/A. 1. em. 1.) 
Antüvál Kft. (1135 Budapest, Tahi u. 79/B. pinceszint) 
ConstructTeam Zrt. (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.) 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett árajánlatok 
kiértékelését követően a nyertes személy az összesen legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő 
vállalkozó, amelynek kiválasztására és a tervezői szerződés megkötésére a Testület 
felhatalmazza a polgármestert.  
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5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
beszerzési eljárás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetés a Sportcsarnok 
tanulmányterv és engedélyeztetési terv kiadási előirányzat soráról biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; 3./pont: döntést követő 1 munkanapon belül, 4./pont: a 
beérkezett árajánlatok kiértékelését követő 1 munkanapon belül; 5./ pont: azonnal.  
 
A fenti határozat Mellékletét lsd. a Jegyzőkönyv 6/A-B. sz. mellékleteként! 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 24.
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514/2016. (XI.23.) KT-határozat Melléklete 
 

 
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERÉTŐL 
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1. 

Tel.: /27/ 535-365, 535-375, 535-385, 535-395 
Fax: /27/ 358-232 

 
 
 

Ügyiratszám:12353-23 / 2016 
Tárgy: Sportcsarnok kivitelezéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok 
ellátása 

 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
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./ Szerződés meghatározása: Fót, „Sportcsarnok” kivitelezéséhez szükséges tervezési és 
engedélyeztetési feladatok ellátása”, a következő előírásoknak megfelelően: 
 
A többcélú sportcsarnok tervezett helyszíne Fót 0250/94, 0250/9 és a 0250/96 hrsz-ú 
önkormányzati területen fekszik.  
 
A Megbízó olyan multifunkcionális csarnok építészeti megfogalmazását kéri, mely iskolai 
testnevelést és kosárlabda egyesületi sporttevékenységet egyaránt hivatott kiszolgálni. A 
Megbízó a szabadidősport igényeket a létesítmény folyamatos használatával biztosítaná, így 
az épület sportcentrumként funkcionálhat. 
 
A pályázat tárgyát képező többcélú sportcsarnok feladata: az egyes sportágak (elsősorban 
kosárlabda) nemzetközi tornákra és hazai bajnokság megrendezésére is alkalmas 
sporteseményeinek kiszolgálása, fóti tanintézmények – intézményen kívüli – 
sportfoglalkozásainak biztosítása, valamint a városi lakosság sportéletének biztosítása. 
 
A tervezett sportcsarnok alapterületének várható mérete: 36 x 55 m, a kialakítandó 
néző/férőhely szám 590 fő.  
 
A sportcsarnok tervezett hasznos alapterülete a tervezés során kerül meghatározásra, amely 
tartalmazza a sportági szakszövetség (kosárlabda) által előírt helyiségeket, a mai kor által 
elvárt minőségben és mennyiségben. 
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A létesítmény a fenti műszaki paraméterekkel és a férőhelynek megfelelően számított 
parkolóhelyekkel kerüljön megtervezésre. E pályázat keretében kerül kiválasztásra a 
továbbtervezésre legalkalmasabb építészeti megoldás és annak tervezője. A Tanulmányterv 
képezi az építési engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció terveinek alapját.  
 
 
A benyújtandó munkarészei, formai követelményei a következők: 

- Helyszínrajz       1:1000 
- Alaprajzok      1:200 
- Metszetek (1 db hossz-, 2 db keresztmetszeti) 1:200 
- Homlokzatok    1:200 
- Látványtervek       
- Műszaki leírás 
- Helyiséglista  
- Parkoló-számítás 

 
6./ Szerződéses feltételek: 
Az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses 
rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás 
mellékletét képező tervezési szerződés tartalmazza. 
 
7./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:  
7.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban 
az eljárás nyertese a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő tervező. 
 
Ajánlatot a következő részekre szükséges tenni (Ft+Áfa): 
I. rész: Tanulmányterv (amely tartalmazza a vázlattervet, a fenntarthatósági tanulmányt és 
sportkoncepciót)  
Opciós II. rész: Az elfogadott Tanulmányterv és vázlatterv alapján Építési engedélyezési 
tervdokumentáció és kiviteli terv készítése. 
 
8./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:  
8.1./ Az ajánlattevő ajánlatát Bartos Sándor polgármesternek címezve, lezárt borítékban az 
ajánlatkérő székhelyén a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) személyesen, vagy postai úton nyújthatja be, 1 db eredeti példányban, 
oldalszámozva, 1 db CD melléklettel ellátva. 
 
A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni: 

- ajánlattevő neve, címe; 
- „Fót, Sportcsarnok kivitelezéséhez szükséges tervezési, engedélyeztetési és 

pályázati feladatok ellátása” 
- „Ajánlattételi határidő: 2016. november 29. 10.00 óra”; 
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”; 

 
8.2./ Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. 
 
9./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje:2016. november 29. 10.00 óra. 
9.1./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül összeállított ajánlatokat úgy kell benyújtaniuk, hogy az ajánlat az ajánlattételi 
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felhívás jelen pontjában meghatározott határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az 
Ajánlatkérő számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő 
benyújtás). 
 
10./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 
helyisége (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). 
10.1./ A beérkezett ajánlatok felbontásának ideje: 2016. november 29. 10.15 perc a 
kiértékelést követően a döntést a polgármester hozza meg. 
 
11./ Az ajánlatok értékelésének módja: nyertességet élvez az I. és II. részre összesen 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő. 
 
11.1./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy 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 szempont szerint értékeli, bírálja el. 
 
11.2./ Az ajánlatkérő az ajánlattevőket hiánypótlásra szólíthatja fel, amennyiben az ajánlat 
nem teljes körű vagy a csatolandó dokumentumok nem megfelelőek.   
 
11.3./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 
10 munkanapon belül írásban értesíti. 
 
11.4./ Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes ajánlattevővel, az értesítéstől 
számított legkésőbb 1 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az ajánlattételi 
felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a 
tervezési szerződést. Amennyiben a nyertes ezen idő alatt nem köti meg a szerződést, úgy a 
ajánlatkérő döntése szerint a második legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni, vagy a 
ajánlatot ismételten ki kell írni.  
 
12./ Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattal kapcsolatban 
érdeklődni lehet: 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Koordinációs osztályán, Dr. Sugár Anita 
osztályvezetőnél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 
+36/30/499-9040 telefonszámon napközben, 9 órától 15 óráig. 
 
13./ Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy: az ajánlatkérő fenntartja 
magának a jogot, hogy a jelen ajánlattételi felhívással kiírt eljárást indoklás nélkül 
eredménytelennek minősítse. 
 
14. Az ajánlatokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések: 
 
14.1/ Az ajánlat I. részét képező Tanulmányterv tervdokumentációját át kell adni 3 db papír 
alapú és 1 db elektronikus (CD) példányban 2016. december 31. napjáig. 
 
14.2/ Az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt át kell adni 3 db papír alapú és 
1 db elektronikus (CD) példányban 2017. március 31. napjáig.  
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15./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy az Ajánlattevő köteles benyújtani 
nyilatkozatát az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 
2.sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
16./Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatkérői eljárás 
szerződéskötési kötelezettséget nem képez. 
 
Kérem a munkaterület alapos megismerését, a feladat meghatározásához szükséges mértékben 
és az elvárható gondossággal tanulmányozza és tervpályázati ajánlatát ennek alapján tegye 
meg! 
 
Az ajánlattételi felhívás melléklete: 
1. sz. melléklet: Tervezési szerződés. 
2. sz. melléklet: Nyilatkozat 
3. sz. melléklet: Felolvasólap 
 
Záradék: 
A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Képviselő-
testület 2016. november 23-i ülésén meghozott a 514./2016.  (XI.23.) sz. KT. határozattal 
fogadta el, és hagyta jóvá. 
 
 
Fót, 2016. november 24. 
 

…………………………… 
 Bartos Sándor 
 polgármester 
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Ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete 
 

NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott:…………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
(Aláírásra jogosult személy neve) 
 
……………………………………………………………………………………. ( Aláírásra jogosult 
születési időpontja) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….. 
(pályázó fél megnevezése) 
…………………………………………………………………………………...........................
.......................................... 
(székhelyének címe) 
mint a pályázó fél képviseletére jogosult, a pályázó fél nevében nyilatkozom, hogy 
szervezetünknek Fót Város Önkormányzatával szemben lejárt esedékességű köztartozása, 
tartozása 
 

van  nincs 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 
Amennyiben szervezetünknek tartozása van, az az alábbi tétel/ tételekből áll:  

Tartozás megnevezése  Összeg  (Ft) 
  

  

  

Összesen:  

 
Nyilatkozom annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben a szerződéskötésig a pályázó fél a 
tartozását nem rendezi és igazolja, az Önkormányzat a szerződéskötéstől eláll. 
Felhatalmazom a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt arra, hogy a jelen nyilatkozatom 
valóságtartalmát megvizsgálja és a vizsgálat eredményét felhasználja. 
 
 
Dátum: 20.……………………………… 
 
 
 

      Aláírás/Cégszerű aláírás 
      P.H. 
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FELOLVASÓ LAP 
 
 
 

Fót, „Sportcsarnok kivitelezéséhez szükséges tervezési,  
engedélyeztetési és pályázati feladatok ellátása” 

 
Tervezői feladatok ellátására 

 
 

Teljes körű Tervezői feladatok ellátása az alábbi helyen:  
 

• Fót, HRSZ: 0250/94; 0250/9; 0250/96 
 
Az ajánlattevő adatai: 
 

• Név:  

• Cím:  

• Tel / Fax:  

• Bankszámlaszám:  

• Adószám:  

• Cégjegyzék szám:  

 
Ajánlati ár:  
 
I. Vázlatterv és látványterv:     …………………………,- Ft + ÁFA   
 
II. Építési- és engedélyezési tervdokumentáció  
és kiviteli terv készítés:     ..........……………………,- Ft + ÁFA   
 
 
 
 
 
2016.    
 
 
 
       ....………………………  

cégszerű aláírás 
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514/2016. (XI.23.) KT-határozat Melléklete 

TERVEZŐI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészt 

• az .................... (cím: ............., képviseli: ........... ügyvezető, adószám: ............, Cg.: 
..............) 

  a továbbiakban, mint, Megrendelő 
 
másrészt a  

• a ............ Kft. (............... adószám: ..........), képviselő .......... ügyvezető, a továbbiakban, 
mint, TERVEZŐ 

között, a mai napon, az alábbi feltételek mellett. 
 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a 0250/94; 0250/9; 0250/96hrsz. alatti 
ingatlanon létesítendő kosárlabda sportcsarnok és a hozzá tartozó parkolók 

1. tanulmányterv,  
OPCIÓKÉNT pedig: 

2. építési engedélyezési és kiviteli  
 
tervdokumentációjának tervezési feladatait (az ÉTDR rendszerbe történő feltöltés 
teendőjével együtt).  
 
Megrendelő vállalkozásba adja, Tervező elvállalja az említett műszaki 

tervdokumentációnak az elkészítését, a 3. pontban megjelölt műszaki tartalom szerint 
elkészítve és dokumentálva.  

 
2. A TELJESÍTÉS MÓDJA 

Tervező a tervdokumentációkat papírmásolatokon, bekötött formában, 3 példányban, 
elektronikusan .pdf formátumban emailben (vagy a Megrendelő által kívánt adathordozón), 
valamint az ÉTDR rendszerbe való feltöltés igazolását .pdf formában emailben adja át 
Megrendelő részére, teljesítés-igazolás aláírása ellenében, melynek eredményeképpen 
Tervező számlaebenyújtásra a jelen szerződés 6. pontjában leírtak szerint jogosult.  

 
3. A TERVDOKUMENTÁCIÓK MŰSZAKI TARTALMA 

A tervdokumentációk részletes műszaki tartalmát, illetve az egyéb specifikációkat a 
vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 

 
4. VÁLLALÁSI HATÁRIDŐK 

4.1. Tervezési tevékenység megkezdése:   ............... 
4.2. Tanulmánytervi tervdokumentáció:   ............... 
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4.3. Építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció:   ............... 
A Tervező tudomásul veszi, hogy az e szerződés 1. pontjában nevesített opcionális 
részt a Megrendelő nem köteles igénybe venni, s ezért a Megrendelő semminemű 
felelősséggel nem tartozik. 

 
5. A TERVEZÉSI DÍJ ÖSSZEGE 

Tervezőt az előző fejezetekben meghatározott I. rész teljesítéséért ................Ft + 27 % 
Áfa = ................ Ft, az opcionálisan igénybevehető II. rész teljesítéséért ................Ft + 
27 % Áfa = ................ Ft Tervezőtervezési díj illeti meg. Megrendelő utólagos áremelést 
csak előzetesen bejelentett és Megrendelő által elfogadott, írásban megrendelt 
többletmunka esetén fogad el. 

 
6. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

Szerződő felek megegyeznek abban, hogy jelen Tervezői szerződésben foglalt munkák 
teljesítése két szakaszban történik. 

Az első számlát Megrendelő a Tanulmányterv tervdokumentációjának elfogadása után, 
a teljesítés igazolást követően egyenlíti ki Tervező részére. Megrendelő  a Tervező 
számláját banki átutalással egyenlíti ki, a Tervező számlaszáma alapján. Fizetési határidő: 
teljesítés-igazolást követő 15. naptári napon belül. Tervező bankszámlaszáma: ........ 

A végszámlát Megrendelő - az opcionális feladatok igénybevétele esetén -  a teljes 
tervdokumentáció Megrendelő általi elfogadása után, teljesítés igazolása ellenében 
egyenlíti ki Tervező részére. Megrendelő a Tervező számláját banki átutalással egyenlíti 
ki, a Tervező számlaszáma alapján. Fizetési határidő: teljesítés-igazolást követő 15. naptári 
napon belül. Tervező bankszámlaszáma: ........ 

Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak 
a megfizetését vállalja. 

Tervező a határidő be nem tartása esetén késedelmi kötbér megfizetésére kötelezhető. A 
kötbér mértéke naponta a tervezési díj 1%-a.  

Tervező 30 napon túli késedelme esetén a Megrendelő élhet az elállás jogával, amely 
esetben meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér a tervezési díj 30%-a.  

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér összegét a Megrendelő  a végösszegből levonja. 
 
7. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI 

Megrendelő képviseletében joghatályosan eljár 
Név: .......  
Cím: ......... 
Tel/fax: .............. 
Email: ................ 

Tervező képviseletében joghatályosan eljár 
Név: …………………… 
Cím: ………………… 
Tel/fax: ……………….. 
Email: ................. 
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8. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Megrendelő jogosult a tervezési folyamatba folyamatosan betekinteni, a tervezési 
munkát és annak előrehaladását ellenőrizni, észrevételt tenni, írásban módosítást kérni. Az 
esetleges tervegyeztetések előtt felek kötelesek a találkozó időpontja előtt minimum 48 
órával, előzetesen időpontot, helyet egyeztetni egymással. 

Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során további adatok és információk közlése 
válik szükségessé, illetve a szerződés megkötésekor előre nem látott új körülmények 
merülnek fel, úgy Megrendelő -Tervező kérésére- a lehető legrövidebb időn belül a 
hiányzó információkat, adatokat stb. írásban szolgáltatja, valamint a szükséges 
intézkedéseket megteszi. Az adatszolgáltatás fenti határidejének elmulasztásából eredő 
késés, illetve késedelmes teljesítés nem róható fel Tervezőnek. 

Adatszolgáltatásra a Megrendelő 7. pontban megjelölt felelős képviselője, vagy az ő 
írásban meghatalmazott képviselője jogosult. 

Megrendelő a szerződés teljesíthetősége érdekében Tervező részére a szükséges 
dokumentumokat és információkat köteles biztosítani. 

 
9. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

Tervező köteles a tervdokumentációkat a 4-es pontban jelzett határidőkre elkészíteni, és 
a tervszállítást elvégezni Megrendelő részére. Tervező köteles az általa elkészített összes 
dokumentáción feltüntetni a Megrendelő és a Tervező nevét, székhelyét, valamint aláírásra 
jogosult képviselőjének nevét. 

Tervező az általa elkészített dokumentációkat köteles felelős tervezőként, önállóan 
ellenjegyezni, azokon a Kamarai tervezői jogosultság számát feltüntetni. Tervező a 
terveket a Magyar Szabványok, valamint Megrendelőnek -a magyar szabványokban és 
jogszabályokban előírtaknak nem ellentmondó- kérései alapján készíti el. 

 
10. A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

- A tervezői megállapodás alapja az árajánlatban részletezett műszaki tartalom. Tervező csak az 

ajánlat részletes műszaki tartalmában felsorolt és ott vállalt tervezési fázisokra tett tervezési 

árajánlatot. Minden egyéb, a beruházási programot érintő tervezés külön megállapodás 

formájában történik. 

- Tervező fenntartja a jogot, hogy a Tervező hibáján kívül felmerült akadályoztatás miatt a 4. 

pont szerinti időpontok módosítását Megrendelőnél írásban kezdeményezze. 

- A Tervező folyamatosan egyeztet a Megrendelővel annak érdekében, hogy a felek részéről 

felmerülő kérdéseket kellő időben megválaszolhassák, a feladatok eredményes teljesítése 

érdekében a döntéseket meghozzák. 

- A Tervező szavatosságot vállal, hogy betart minden kötelező érvényű jogszabályt, szabványt, 

valamint a tervezési programot. 

- A Szerződés teljesítése cégszerű aláírással ellátott dokumentáció formájában történik, azaz a 

felek minden elfogadott tervlapot kötelesek aláírni. 

- A Megrendelő a feladatok teljesítését tartalmazó dokumentáció átvételét nem jogosult 

megtagadni, az átvétel tényét írásbeli elismervénnyel köteles igazolni. 
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- Nem jelent tervezői késedelmet, amennyiben a késedelem dokumentálhatóan megbízói, illetve 

hatósági adatszolgáltatás, állásfoglalás, valamint más, a szerződés vállalásába nem tartozó 

szakág tervezési, vagy bármilyen egyéb okból származó késedelemből adódik, ami a tervezői 

vállalásba nem tartozik bele. 

- A Megrendelőt terheli a felelősség, hogy kellő időben, a tervszállítást megelőzően legalább 

három nappal, a Tervező tudomására jut minden, a vállalt tervezési feladatokat érintő 

Megrendelői állásfoglalás, döntés. 

- A Megrendelő minden, a terveket érintő változást jól láthatóan, egyértelműen jelez a Tervező 

felé. 

- A feladatokat a részteljesítés fázisában akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a Megrendelő a 

teljesítést írásban elfogadta. 

- A teljesítés akkor történik meg, amikor tervező megrendelő részére az aktuális 

tervdokumentációt papír és elektronikus formában átadja, ill. engedélyezési tervek esetében 

bemutatja az ÉTDR rendszerbe történő feltöltésről szóló igazolást, és azt Megrendelő 

elfogadja. Az elfogadásra Megrendelőnek 15 nap áll rendelkezésre Ez esetben a végszámla 

benyújtható. A Az ajánlatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos PTK az irányadó. 

 
11. SZERZŐI JOGVÉDELEM 

Tervező a jelen szerződés teljesítése során alávállalkozó igénybevételére jogosult. A 
tervezési szerződésben foglalt tervdokumentációk szerzői joga a Tervezőt, a 
tervdokumentációk felhasználói joga Megrendelőt illeti. Tervező az általa végzett 
munkáról kijelenti, hogy a terv más szerzők jogait és érdekeit nem sérti. 

Szerző erre az épületre vonatkozó tervekre felhasználó részére az 1999. évi LXXVI.tv. 
43 §. (1) bek. alapján, jelen szerződés aláírásával kizárólagos felhasználási engedélyt ad, 
korlátlan időtartamra felhasználási módra, területre és mértékre érvényes. 

Jelen felhasználási engedély üzleti célú forgalomba hozatalra nem terjed ki. 
 
12. ELÁLLÁS, FELMONDÁS 

Tervező a szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén a nála lévő iratokat, 
terveket 7 munkanapon belül átadja a Megrendelőnek azzal, hogy a tudomásul veszi: a  
részleges teljesítés esetén számlabenyújtásra nem jogosult. 

 
13. ILLETÉKESSÉG 

A felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel összefüggő minden vitájukat 
egyeztetés során kísérlik meg rendezni, elengedhetetlen jogvitájuk esetén bírósághoz 
fordulnak. A felek a jelen szerződésben nem tárgyaltak tekintetében a Ptk. Rendelkezései 
irányadóak. 

 
14. ÉRVÉNYESSÉG 

Jelen szerződés csak a Megrendelő és a Tervező cégszerű aláírásával együtt érvényes. 
Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az aláírás dátuma. Jelen szerződés 
módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, írásban történhet. Felek a fenti 
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szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 3 eredeti példányban 
aláírták. 

 
 

 
 

————————————— 
Megrendelő 

.... 

————————————— 
Tervező 
...... Kft. 

...... ügyvezető 
 
 
 

Budapest, .................... 

 

 

 

Ellenjegyezte:  
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 515/2016 

Tárgy: Döntés a „Sportcsarnok” 
kivitelezéséhez szükséges tervezési és 
engedélyeztetési feladatok ellátása” tárgyú 
ajánlattételi eljárásról 
(írásban előterjesztett határozati javaslat 
alapján) 
 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. november 25-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
515/2016. (XI.25.) KT-határozat 

Döntés a „Sportcsarnok” kivitelezéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok 
ellátása” tárgyú ajánlattételi eljárásról 

 (írásban előterjesztett határozati javaslat alapján) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Sportcsarnok” 
kivitelezéséhez szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása” tárgyában hozott 
514/2016.(XI.23.) KT-határozat 2./ pontja szerint elfogadott Ajánlattételi felhívás mellékletét 
képező tervezői szerződés-tervezet módosítva, az e határozat Mellékletét képező tervezői 
szerződés-tervezetet fogadja el. 
Az 514/2016.(XI.23.) KT-határozat egyéb rendelkezései változtatás nélkül érvényesek. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 25. 
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Melléklet az 515/2016.(XI.25.) KT-határozathoz 

TERVEZŐI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészt 

• az .................... (cím: ............., képviseli: ........... ügyvezető, adószám: ............, Cg.: 
..............) 

  a továbbiakban, mint, Megrendelő 
 
másrészt a  

• a ............ Kft. (............... adószám: ..........), képviselő .......... ügyvezető, a továbbiakban, 
mint, TERVEZŐ 

között, a mai napon, az alábbi feltételek mellett. 
 
 
15. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a 0250/94; 0250/9; 0250/96hrsz. alatti 
ingatlanon létesítendő kosárlabda sportcsarnok és a hozzá tartozó parkolók 

I. tanulmányterv,  
OPCIÓKÉNT pedig: 

II. építési engedélyezési és kiviteli  
 
tervdokumentációjának tervezési feladatait (az ÉTDR rendszerbe történő feltöltés 
teendőjével együtt).  
 
Megrendelő vállalkozásba adja, Tervező elvállalja az említett műszaki 

tervdokumentációnak az elkészítését, a 3. pontban megjelölt műszaki tartalom szerint 
elkészítve és dokumentálva.  

 
16. A TELJESÍTÉS MÓDJA 

Tervező a tervdokumentációkat papírmásolatokon, bekötött formában, 3 példányban, 
elektronikusan pdf-formátumban, emailben (vagy a Megrendelő által kívánt 
adathordozón), valamint az ÉTDR rendszerbe való feltöltés igazolását .pdf formában 
emailben adja át Megrendelő részére, teljesítés-igazolás aláírása ellenében, melynek 
eredményeképpen Tervező számlabenyújtásra a jelen szerződés 6. pontjában leírtak szerint 
jogosult.  

 
17. A TERVDOKUMENTÁCIÓK MŰSZAKI TARTALMA 

A tervdokumentációk részletes műszaki tartalmát, illetve az egyéb specifikációkat a 
vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 

 
18. VÁLLALÁSI HATÁRIDŐK 

18.1. Tervezési tevékenység megkezdése:   ............... 
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18.2. Tanulmánytervi tervdokumentáció:   ............... 
18.3. Építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció:   ............... 

A Tervező tudomásul veszi, hogy az e szerződés 1. pontjában nevesített opcionális 
részt a Megrendelő nem köteles igénybe venni, s ezért a Megrendelő semminemű 
felelősséggel nem tartozik. 

 
19. A TERVEZÉSI DÍJ ÖSSZEGE 

Tervezőt az előző fejezetekben meghatározott I. rész teljesítéséért ................Ft + 27 % 
Áfa = ................ Ft, az opcionálisan igénybe vehető II. rész teljesítéséért ................Ft + 
27 % Áfa = ................ Ft tervezési díj illeti meg. Megrendelő utólagos áremelést csak 
előzetesen bejelentett és Megrendelő által elfogadott, írásban megrendelt többletmunka 
esetén fogad el. 

 
20. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 

Szerződő felek megegyeznek abban, hogy jelen Tervezői szerződésben foglalt munkák 
teljesítése kettő+kettő szakaszban történik: 

 
Az I. rész megrendelésekor, azzal egyidejűleg a Megrendelő 50% előleget folyósít a 

Tervező részére. 
A fennmaradó 50%-ról szóló számlát Megrendelő a Tanulmányterv 

tervdokumentációjának elfogadása után, a teljesítés-igazolást követően egyenlíti ki 
Tervező részére. 

Megrendelő a Tervező számláit banki átutalással egyenlíti ki, a Tervező számlaszáma 
alapján. Fizetési határidő: teljesítés-igazolást követő 15. naptári napon belül. Tervező 
bankszámlaszáma: ........ 

 
Az opcionális feladatok (II. rész) igénybevétele esetén, annak megrendelésével 

egyidejűleg, a Megrendelő 50% előleget folyósít a Tervező részére. 
Az első fennmaradó 50%-ról szóló számlát Megrendelő - a teljes tervdokumentáció 

Megrendelő általi elfogadása után, teljesítés-igazolása ellenében egyenlíti ki Tervező 
részére. 

Megrendelő a Tervező számláit banki átutalással egyenlíti ki, a Tervező számlaszáma 
alapján. Fizetési határidő: teljesítés-igazolást követő 15. naptári napon belül. Tervező 
bankszámlaszáma: ........ 

 
Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatnak 

a megfizetését vállalja. 
 
Tervező a határidő be nem tartása esetén késedelmi kötbér megfizetésére kötelezhető. A 

kötbér mértéke naponta a tervezési díj 1%-a.  
Tervező 30 napon túli késedelme esetén a Megrendelő élhet az elállás jogával, amely 

esetben meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér a tervezési díj 30%-a.  
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér összegét a Megrendelő a végösszegből levonja 
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21. SZERZŐDŐ FELEK KÉPVISELŐI 
 
Megrendelő képviseletében joghatályosan eljár 

Név: .......  
Cím: ......... 
Tel/fax: .............. 
Email: ................ 

Tervező képviseletében joghatályosan eljár 
Név: …………………… 
Cím: ………………… 
Tel/fax: ……………….. 
Email: ................. 

 
22. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Megrendelő jogosult a tervezési folyamatba folyamatosan betekinteni, a tervezési 
munkát és annak előrehaladását ellenőrizni, észrevételt tenni, írásban módosítást kérni. Az 
esetleges tervegyeztetések előtt felek kötelesek a találkozó időpontja előtt minimum 48 
órával, előzetesen időpontot, helyet egyeztetni egymással. 

Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során további adatok és információk közlése 
válik szükségessé, illetve a szerződés megkötésekor előre nem látott új körülmények 
merülnek fel, úgy Megrendelő -Tervező kérésére- a lehető legrövidebb időn belül a 
hiányzó információkat, adatokat stb. írásban szolgáltatja, valamint a szükséges 
intézkedéseket megteszi. Az adatszolgáltatás fenti határidejének elmulasztásából eredő 
késés, illetve késedelmes teljesítés nem róható fel Tervezőnek. 

Adatszolgáltatásra a Megrendelő 7. pontban megjelölt felelős képviselője, vagy az ő 
írásban meghatalmazott képviselője jogosult. 

Megrendelő a szerződés teljesíthetősége érdekében Tervező részére a szükséges 
dokumentumokat és információkat köteles biztosítani. 

 
23. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

Tervező köteles a tervdokumentációkat a 4-es pontban jelzett határidőkre elkészíteni, és 
a tervszállítást elvégezni Megrendelő részére. Tervező köteles az általa elkészített összes 
dokumentáción feltüntetni a Megrendelő és a Tervező nevét, székhelyét, valamint aláírásra 
jogosult képviselőjének nevét. 

Tervező az általa elkészített dokumentációkat köteles felelős tervezőként, önállóan 
ellenjegyezni, azokon a Kamarai tervezői jogosultság számát feltüntetni. Tervező a 
terveket a Magyar Szabványok, valamint Megrendelőnek -a magyar szabványokban és 
jogszabályokban előírtaknak nem ellentmondó- kérései alapján készíti el. 

 
24. A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

- A tervezői megállapodás alapja az árajánlatban részletezett műszaki tartalom. Tervező csak az 

ajánlat részletes műszaki tartalmában felsorolt és ott vállalt tervezési fázisokra tett tervezési 
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árajánlatot. Minden egyéb, a beruházási programot érintő tervezés külön megállapodás 

formájában történik. 

- Tervező fenntartja a jogot, hogy a Tervező hibáján kívül felmerült akadályoztatás miatt a 4. 

pont szerinti időpontok módosítását Megrendelőnél írásban kezdeményezze. 

- A Tervező folyamatosan egyeztet a Megrendelővel annak érdekében, hogy a felek részéről 

felmerülő kérdéseket kellő időben megválaszolhassák, a feladatok eredményes teljesítése 

érdekében a döntéseket meghozzák. 

- A Tervező szavatosságot vállal, hogy betart minden kötelező érvényű jogszabályt, szabványt, 

valamint a tervezési programot. 

- A Szerződés teljesítése cégszerű aláírással ellátott dokumentáció formájában történik, azaz a 

felek minden elfogadott tervlapot kötelesek aláírni. 

- A Megrendelő a feladatok teljesítését tartalmazó dokumentáció átvételét nem jogosult 

megtagadni, az átvétel tényét írásbeli elismervénnyel köteles igazolni. 

- Nem jelent tervezői késedelmet, amennyiben a késedelem dokumentálhatóan megbízói, illetve 

hatósági adatszolgáltatás, állásfoglalás, valamint más, a szerződés vállalásába nem tartozó 

szakág tervezési, vagy bármilyen egyéb okból származó késedelemből adódik, ami a tervezői 

vállalásba nem tartozik bele. 

- A Megrendelőt terheli a felelősség, hogy kellő időben, a tervszállítást megelőzően legalább 

három nappal, a Tervező tudomására jut minden, a vállalt tervezési feladatokat érintő 

Megrendelői állásfoglalás, döntés. 

- A Megrendelő minden, a terveket érintő változást jól láthatóan, egyértelműen jelez a Tervező 

felé. 

- A feladatokat a részteljesítés fázisában akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a Megrendelő a 

teljesítést írásban elfogadta. 

- A teljesítés akkor történik meg, amikor tervező megrendelő részére az aktuális 

tervdokumentációt papír és elektronikus formában átadja, ill. engedélyezési tervek esetében 

bemutatja az ÉTDR rendszerbe történő feltöltésről szóló igazolást, és azt Megrendelő 

elfogadja. Az elfogadásra Megrendelőnek 15 nap áll rendelkezésre Ez esetben a végszámla 

benyújtható. A Az ajánlatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos PTK az irányadó. 

 
25. SZERZŐI JOGVÉDELEM 

Tervező a jelen szerződés teljesítése során alávállalkozó igénybevételére jogosult. A 
tervezési szerződésben foglalt tervdokumentációk szerzői joga a Tervezőt, a 
tervdokumentációk felhasználói joga Megrendelőt illeti. Tervező az általa végzett 
munkáról kijelenti, hogy a terv más szerzők jogait és érdekeit nem sérti. 

Szerző erre az épületre vonatkozó tervekre felhasználó részére az 1999. évi LXXVI.tv. 
43 §. (1) bek. alapján, jelen szerződés aláírásával kizárólagos felhasználási engedélyt ad, 
korlátlan időtartamra felhasználási módra, területre és mértékre érvényes. 

Jelen felhasználási engedély üzleti célú forgalomba hozatalra nem terjed ki. 
 
26. ELÁLLÁS, FELMONDÁS 
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Tervező a szerződés bármely okból történő megszüntetése esetén a nála lévő iratokat, 
terveket 7 munkanapon belül átadja a Megrendelőnek azzal, hogy a tudomásul veszi: a 
részleges teljesítés esetén számlabenyújtásra nem jogosult. 

 
27. ILLETÉKESSÉG 

A felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel összefüggő minden vitájukat 
egyeztetés során kísérlik meg rendezni, elengedhetetlen jogvitájuk esetén bírósághoz 
fordulnak. A felek a jelen szerződésben nem tárgyaltak tekintetében a Ptk. Rendelkezései 
irányadóak. 

 
28. ÉRVÉNYESSÉG 

Jelen szerződés csak a Megrendelő és a Tervező cégszerű aláírásával együtt érvényes. 
Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az aláírás dátuma. Jelen szerződés 
módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, írásban történhet. Felek a fenti 
szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 3 eredeti példányban 
aláírták. 

 
 

 
 

————————————— 
Megrendelő 

.... 

————————————— 
Tervező 
...... Kft. 

...... ügyvezető 
 
 
 

Budapest, .................... 

 

 

 

Ellenjegyezte:  
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 516/2016 

Tárgy: Fót Németh Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
területére vonatkozó területrendezési eszköz 
módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetés lezárása  
(383/A sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. november 30-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

516/2016. (XI.30.) KT-határozat 
Fót Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény területére 

vonatkozó területrendezési eszköz módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása 
(383/A sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2151 Fót, Március 15. utca székhelyű Németh 
Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény területére vonatkozó 
építési övezeti jel javításával módosítandó településrendezési eszközzel kapcsolatban - a 
partnerségi egyezetés szabályairól szóló 8/2013 (II.23) önkormányzati rendelet 
figyelembevételével - lefolytatott partnerségi egyeztetés eredményéről és lezárásáról szóló 
jegyzőkönyvi jelentést elfogadólag tudomásul veszi, és a partnerségi egyeztetést a 
jegyzőkönyvben foglaltak szerint lezárja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. november 30. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/517/2016 

Tárgy: Döntés a 2155 hrsz.-ú ingatlant érintő 
elővásárlási jogról 
(Z/421. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/517/2016.(XII.14.) KT-határozat 
Döntés a 2155 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási jogról 

(Z/421. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élni kíván a Fót 2155 hrsz-ú telken 
elhelyezett pavilon elővásárlási jogával, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló 
döntést küldje meg A. S. részére. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a 
Z/421/2016. sz. előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá, továbbá, hogy 
Fót Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletébe 1.000.000.-Ft 
vételárat irányozzon elő. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: döntést követő 30 napon belül  
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/518/2016 

Tárgy: Halasztás iránti kérelem elbírálása 
útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás 
tárgyában (Z/412. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/518/2016.(XII.14.) KT-határozat 
Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában 

(Z/412. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Kérelmező személyesen előadott 
kérésére - úgy dönt, hogy 12 hónapos halasztást biztosít Cz. L.-nak és R. Sz.-nak útépítési 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, melynek új fizetési határideje: 2017.12.31. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
1./ pontban leírtaknak megfelelő döntést közölje a kérelmezőkkel. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: 2016. december 20. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/519/2016 

Tárgy: Döntés a rotavírus elleni védőoltási 
program meghosszabbításáról 
 (Z/158/B. sz. anyag) 
 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/519/2016.(XII.14.) KT-határozat 
Döntés a rotavírus elleni védőoltási program meghosszabbításáról 

 (Z/158/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Glaxo Smith Kline Kft-vel 
(székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 43.), a Pediatric Neph Bt-vel és az Albi-Med Bt-vel a 
Rotarix vakcina határidős adásvétele tárgyában megkötött szerződéseket 2017. május 31. 
napjáig változatlan tartalommal meghosszabbítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pontban 
megjelölt szerződések aláírására. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2./ 
pontban megjelölt kötelezettségvállalás fedezeteként az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletbe 2.000.000 Ft-ot, majd a 2017. évi költségvetésbe 4.000.000 
Ft-ot építtessen be. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül, 3./ átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet tekintetében azonnal, 2017. évi költségvetés: 2017. január 10. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 520/2016 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről 
(Meghívóval együtt közreadott 417. sz. 
anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

520/2016. (XII.14.) Kt-határozat 
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

(Meghívóval együtt közreadott 417. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Fót, 
Vörösmarty tér 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség áruszállításra szolgáló 
ingatlanrészét 2017. február 10-i -, azaz a Vörösmarty téren üzemelő jégpálya működésének 
ideje alatt – vasárnaponként 9-11 óra között parkolás céljára megnyissa a közforgalom 
számára. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 521/2016 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről 
(Meghívóval együtt közreadott 417. sz. 
anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

521/2016. (XII.14.) Kt-határozat 
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

(Meghívóval együtt közreadott 417. sz. anyag) 
 
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: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 522/2016 

Tárgy: Döntés Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről, és egyidejűleg a közszolgálati 
tisztviselők 2017. évi 
illetménykiegészítéséről és bankszámla-
hozzájárulás mértékéről  
(411. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

522/2016.(XII.14.) KT-határozat 
Döntés Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről, és 

egyidejűleg a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-
hozzájárulás mértékéről  

(411. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 49/2016. (XII. 15.) 
önkormányzati rendelettel elrendelt 2017. évi igazgatási szünetről tájékoztassa a lakosságot és 
a társszerveket. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: nyári igazgatási szünetről tájékoztatás: 2017. június 30., téli igazgatási szünetről 
tájékoztatás: 2017. november 15. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 523/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város közigazgatási 
területén megvalósuló ingatlanon belüli 
szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítési 
költségeinek támogatásáról szóló … /2016. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról  
(413. sz. anyag) 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 

 
523/2016.(XII.14.) KT-határozat 

Döntés Fót Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-
bekötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról szóló … /2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról  
(413. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fót Város 2017. 
évi költségvetésbe 17.500.000 Ft-os keret terveztetéséről gondoskodjon „Fót Város 
közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték 
létesítési költségeinek támogatásáról” című sorra. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a 2017. évi költségvetés elfogadása 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 524/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város közigazgatási 
területén megvalósuló ingatlanon belüli 
szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítési 
költségeinek támogatásáról szóló … /2016. 
(XII.15.) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról  
(413. sz. anyag) 
 
 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 

 
524/2016.(XII.14.) KT-határozat 

Döntés Fót Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-
bekötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról szóló … /2016. (XII.15.) önkormányzati 

rendelet megalkotásáról  
(413. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 413/2016. 
sz. előterjesztésben nevesített azon 21 db ingatlanra vonatkozóan, amelynek tulajdonosai az 
aránytalanul magas kivitelezési költségek miatt mindeddig nem kötöttek rá a 
csatornahálózatra, dolgoztasson ki megoldási javaslatot, és terjessze azt a Képviselő-testület 
2017. májusi rendes ülése elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. május 2. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 525/2016 

Tárgy: Fót Város Önkormányzata és az East 
Gate Business Park Kft. mint beruházó 
között megkötendő – az East Gate Business 
Park területének fejlesztésére vonatkozó – 
településrendezési szerződés  
(443. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

525/2016.(XII.14.) KT-határozat 
Fót Város Önkormányzata és az East Gate Business Park Kft. mint beruházó között 

megkötendő – az East Gate Business Park területének fejlesztésére vonatkozó – 
településrendezési szerződés  

(443. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az East Gate Business Park Kft.-t, 
hogy a 2004. március 25-én keltezett, magasépítési munkavégzésre vonatkozó Közérdekű 
kötelezettségvállalásából még fennálló 72.959 eFt+áfa értékű vállalását 2017. január 31-ig 
bezárólag írásban erősítse meg. 
A fenti döntésről a közérdekű kötelezettségvállalót írásban értesíteni kell. 
Felelős: főépítész 
Határidő: 2016. december 16. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 526/2016 

Tárgy: Fót Város Önkormányzata és az East 
Gate Business Park Kft. mint beruházó 
között megkötendő – az East Gate Business 
Park területének fejlesztésére vonatkozó – 
településrendezési szerződés  
(443. sz. anyag) 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

526/2016.(XII.14.) KT-határozat 
Fót Város Önkormányzata és az East Gate Business Park Kft. mint beruházó között 

megkötendő – az East Gate Business Park területének fejlesztésére vonatkozó – 
településrendezési szerződés  

(443. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata az 
East Gate Business Park Kft., mint beruházóval, a 443/2016 számú előterjesztés 1. sz 
melléklete szerinti településrendezési szerződést megköti, és felhatalmazza a polgármestert a 
településrendezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 527/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város önkormányzat 
2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról    (420. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 

 
527/2016.(XII.14.) KT-határozat 

Döntés Fót Város önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról  
(420. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső 
ellenőrzési tervét a 420/2016. sz. előterjesztés 1. számú mellékletének alábbi módosításával 
elfogadja: 

� a harmadik ellenőrzési feladat – a civil szervezeteknek nyújtott támogatások 
ellenőrzése – egészüljön ki az egyházaknak és a magánszemélyeknek nyújtott 
támogatások ellenőrzésének feladatával. 

Felelős: jegyző  
Határidő: a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására: azonnal, 

az ellenőrzési terv végrehajtására: 2017. december 31. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri továbbá a Belső ellenőrt, hogy a 2011.01.01-2015.04.30. 
közötti időszak önkormányzati belső kontrollrendszerének kialakításáról és működtetésének 
ellenőrzéséről szóló, 2016. december 1-jén kelt ÁSZ-jelentést tekintse át, és annak a belső 
ellenőrzésre vonatkozó megállapításai alapján tegyen javaslatot a 2017. évi belső ellenőrzési 
tervének szükség szerinti módosítására – Éves összefoglaló jelentése részeként a Képviselő-
testület 2017. április 26-i ülésére. 
Felelős: belső ellenőr 
Határidő: 2017. március 28. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. 
évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a 2017. évi 
költségvetési rendeletben biztosítja, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: polgármester  
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet beterjesztése 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. 
évi belső ellenőrzési tervét a 420/2016. sz. előterjesztés 2. számú melléklete alapján elfogadja. 
Felelős: GESZ-igazgató 
Határidő: a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására: azonnal, 
az ellenőrzési terv végrehajtására: 2017. december 31. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 528/2016 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
(429. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 

 
528/2016.(XII.14.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(429. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 429/2016. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – a 249/2015.(V.27.) KT-határozat és a 
Z/366/2016.(IX.28.) KT-határozat lejelentése kivételével – elfogadja. 

� a 249/2015.(V.27.) KT-határozat végrehajtási határidejét a Testület 2017. március 31-
ig meghosszabbítja, 

� a Z/366/2016.(IX.28.) KT-határozat 3./ pontját pedig visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/357/2016.(IX.12.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2017. januári ülésére módosítja; a 378/2016.(IX.28.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2017. februári ülésére módosítja; a 292/2016. (VI. 22.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2017. márciusi ülésére módosítja; a 375/2016.(IX.28.) KT 
határozatát pedig visszavonja. 
A Képviselő-testület a 447/2016.(X.27.) KT-határozat – 513/2016.(XI.23.) KT-határozattal 
módosított – 3./ pontját az alábbi rendelkezéssel egészíti ki: 
„… felkérve a Polgármestert, hogy intézkedjen az ingatlanok telek-összevonásáról, úgy, hogy 
a Sportcsarnok céljára így kialakított telek területe ne haladja meg a 3 ha-t.” 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 405/2016.(IX.28.) KT-határozat 
végrehajtásának részeként írásban – szükség esetén hirdetményi úton - értesítse a „Barackos” 
tulajdonosait arról, hogy a KT-határozattal érintett ingatlan vételárát az Önkormányzat a 
tulajdonosok által korábbiakban befizetett fejlesztési hozzájárulások összegéből fogja 
kifizetni. 
 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: 1-2./ pontok azonnal, 3-4./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 529/2016 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 
nemzetközi kapcsolatairól 
 (439. sz. anyag)  
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

529/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Beszámoló az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól 

 (439. sz. anyag)  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi nemzetközi és testvérvárosi 
kapcsolatokról szóló beszámolót a 439/2016. számú előterjesztésben foglaltak szerint 
tudomásul veszi.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

668 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 530/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének 
elfogadásáról 
(376/A. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

530/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról 

 (376/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Varga Nóra Mária képviselőnek a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Könyvvizsgálója - 2013-2014-2015. évi működés 
megvizsgálására irányuló – felkérését kezdeményező indítványát elutasítja. 
Erről az indítványozó helyben értesül. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 531/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének 
elfogadásáról 
 (376/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

531/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról 

 (376/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Varga Nóra Mária képviselőnek a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Üzleti Terve folyamatos - a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi 
Bizottsága által negyedévenkénti írásos előterjesztés alapján történő - ellenőrzését 
kezdeményező indítványát elutasítja. 
Erről az indítványozó helyben értesül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 532/2016 

Tárgy Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének 
elfogadásáról 
 (376/A. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 

 
532/2016. (XII.14.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadásáról 
 (376/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közhasznú Nonprofit 
Kft. 376/2016. számú előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő 2017. évi Üzleti tervét 
jóváhagyja.  
Felelős: ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetést úgy terjessze 
elő, hogy  

� a településüzemeltetési feladatokra és készenléti díjra mindösszesen 153.000.000 + 
ÁFA összeget a KT dologi kiadásai között, támogatások között,  

� A Kft. beruházási kiadásaira 74.000.000 Ft + ÁFA összeget a fejlesztési támogatások 
között,  

� a Piaci tevékenységre 3.600.000 +ÁFA összeget a KT beruházási kiadásai között,  
� Konyha egészséges étkezést javító intézkedésekre 6.000.000 + ÁFA összeget a KT 

dologi kiadásai között szerepeltessen.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. január 13. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján a Kft. ügyvezetőjét, hogy készítse el, és 
terjessze a Képviselő-testület 2017. februári rendes ülése elé a Kft. feladat-ellátásáról szóló 
Keretszerződések módosításának tervezeteit. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. január 31. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy munkáltatói jogkörében 
eljárva szabályozza a Kft. település-üzemeltetési feladatainak teljesítés-igazolási rendjét és 
annak felelőseit. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 31.  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 533/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. Kertészetében gazdasági 
épület megvalósítása tárgyában  
(434. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

533/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kertészetében gazdasági épület megvalósítása 

tárgyában  
(434. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Kertészetében gazdasági épület megvalósítása tárgyában benyújtott 434/2016. sz. 
előterjesztést napirendjéről leveszi – mert annak tartalmáról a 2017. évi ingatlanhasznosítási 
ütemterv tervezetének elbírálása keretében, a Pénzügyi és Jogi Bizottság 450/2016. sz. 
párhuzamos előterjesztése alapján dönt. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 534/2016 

Tárgy: Döntés a Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátás javításának céljából 
történő 40 darab elavult készülék 50 db újra 
cseréléséről, bérléséről, valamint 
opcionálisan 10 db készülék bérléséről 
(231/C) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

534/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátás javításának céljából történő 40 darab 
elavult készülék 50 db újra cseréléséről, bérléséről, valamint opcionálisan 10 db készülék 

bérléséről 
(231/C) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 441/2016. 
(X.26) KT-határozat 1./ pontjában foglaltak végrehajtására kérjen be 6 db árajánlatot az e 
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás szerinti tartalommal - a 2. számú 
mellékletben szereplő gazdasági társaságoktól, egyben felhatalmazza a Polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
2./ Az 1./ pontban meghatározottak szerint beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület 
értékeli és bírálja el. A nyertes kiválasztásának szempontja: a legalacsonyabb bérleti és 
szolgáltatási díjat kérő gazdasági társaság. 
 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott készülékek bérleti és szolgáltatási díj költségének pénzügyi fedezetére 
4.000.000,- Ft keretösszeget az Önkormányzat 2017. évi átmenetei gazdálkodásáról szóló 
rendeletbe építse be. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntést követő 10 munkanapon belül (2016. december 29.); 2./ pont: 
2017. februári Képviselő-testület ülésekor 3./ pont: a 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról 
szóló rendelet elfogadásakor  
 
A fenti határozat Mellékletét lsd. a Jegyzőkönyv 10. sz.  mellékleteként! 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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       534/2016 (XII.14) KT-határozat melléklet 
 
 

 
 

Iktatószám: 9676 - ……/2016. 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
Az ajánlattételi felhívás tárgya: 50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó, 
valamint opcionálisan további 10 db új digitális készülék bérlése, továbbá opcionálisan 
gépkocsival történő szállítás biztosítása 
 
1./ Az ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax és a-mail címe 
 

Hivatalos név:  
Fót Város Önkormányzata 

Postai cím: 
Vörösmarty tér 1. 

Város: 
Fót 

Postai irányítószám: 
2151 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pontok, címzett: 
Bartos Sándor polgármester 

Telefon: 
27/535-375 

E-mail: 
titkar@fot.hu 

Fax: 
27/358-232 

 
 
2./ Szerződés meghatározása:  
 
„50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó, valamint opcionálisan további 10 db új 
digitális készülék bérlése, továbbá opcionálisan gépkocsival történő kiszállás biztosítása” 
 
Ajánlattevő ajánlatát benyújthatja az opcionális tételeket külön beárazva együttesen, valamint 
ajánlatot tehet az opciók megajánlása nélkül is. 
 
 
3./ Szerződéses feltételek: 
 
Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses 
rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás 
elválaszthatatlan részét képező bérleti és szolgáltatási szerződés tartalmazza. 
 
 
4./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:  
 

4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívásban az 
eljárás nyertese a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevő.  

 FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
POLGÁRMESTERÉTŐL 

2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1. 
Tel.: /27/ 535-365, 535-375, 535-385, 535-395 

Fax: /27/ 358-232 
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4.2./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó ajánlatában 

meg kell jelölnie az ajánlattételi felhívás tárgyát képező készülékek bérlésének, valamint a 
hozzá kapcsolódó szolgáltatásnak a díját (nettó és bruttó összeggel). 

 
5./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:  
 

5.1./ Ajánlattevőnek jól elkülöníthetően az alábbi bontásban kell megadnia meg ajánlatát 
 

- Kötelezően megajánlandó: 50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó új 
digitális készülék bérlése  

- 1. opció: további 10 db új digitális készülék bérlése 
- 2. opció: gépkocsival történő kiszállás biztosítása 

 
5.2./ Az ajánlatot zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, 

három példányban nyújtandó be a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és - 
üzemeltetési Osztályán (2 eredeti, 1 egyszerű másolati példány).  

 
A borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni: 

 
50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó, valamint opcionálisan 

további 10 db új digitális készülék bérlése, továbbá opcionálisan gépkocsival történő 
szállítás biztosítása 

 
„Ajánlattételi határidő: 2017. január 19. 10:00 óra”; 

„Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”; 
 
Az Ajánlattevőnek, illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon 
szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemély esetén eredeti aláírással 
teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott 
aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló 
időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy 
meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni. 

 
5.3./  Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 

igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást az ajánlathoz 
csatolni kell.  

 
5.4./ Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben ajánlata az ajánlattételi felhívás 

valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti. 
 
6./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje: 2017. január 19. 10:00 óra 
 

6.1./ 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 határidő lejártáig igazoltan beérkezzék, vagy az Ajánlatkérő 
számára rendelkezésre álljon (személyes, vagy meghatalmazott útján történő benyújtás). 

 
7./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje: 

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). 

2017. január 19. 10 óra 15perc 
 
8./ Az ajánlatok értékelésének módja:  
 

8.1./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein 
belül benyújtott ajánlatokat a beérkezést követő 10napon belül értékeli és a soron következő 
Képviselő-testületi ülésen bírálja el. 
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8.2./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhíváskeretein belül 
benyújtott ajánlatokat első körben formai szempontból, a formai szempontból érvényes 
ajánlatokat második körben az ajánlattételi felhívásban rögzített tartalmi szempont szerint 
értékeli, bírálja el. 

 
8.3./  Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal kapcsolatban 

egy alkalommal, 1 munkanapos határidővel hiánypótlást biztosít! 
 
8.4./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhíváskeretein belül 

benyújtott ajánlatok értékeléséről valamennyi ajánlattevőt a döntéstől számított 
5munkanapon belül írásban értesíti. 

 
8.5./ Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhíváskeretein belül 

benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes Ajánlattevővel, az ajánlatok elbírálásától 
számítottlegkésőbb10 napon belül – az ajánlattételi felhívással, valamint az ajánlattételi 
felhíváskeretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti meg a bérleti 
és szolgáltatási szerződést. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen 
ajánlattételi felhívás részéről szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet.  

 
10./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet (félfogadási időben) az alábbi elérhetőségeken: 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal  
Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Tóth Rita pályázati ügyintéző 
+36 (27) 535-375 /132 mellék  

 
11./ Alkalmassági feltételek: 
 

11.1/ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal 13/2014. (VIII.28.) számú jegyzői utasítás értelmében az Ajánlattevő köteles 
benyújtani nyilatkozatot az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen 
felhívás 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 
 
 
Az ajánlattételi felhívás mellékletei: 
1. sz. melléklet: Bérleti és szolgáltatási szerződés 
2. sz. melléklet: Nyilatkozat az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásról 
3. sz. melléklet: Felolvasó lap 
4. sz. melléklet: Műszaki követelmények és működtetési elvárások 
 
 
Záradék: 
A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Képviselő-testület 
534/2016. (XII.14.) KT-határozatával fogadta el, és hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 
Fót, 2016. december 15 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Bartos Sándor 
polgármester



   
 

676 
 

 
Ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete 

 
 

BÉRLETI-ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
 
Amely létrejött egyrészről az …………………... (cím:………….., cégjegyzékszám: ……………, 
Adószám: …………… Képviseli: ………………..),  

továbbiakban Szolgáltató, 

 

 

másrészről a …………………... (cím:………….., cégjegyzékszám: ……………, Adószám: …………… 
Képviseli: ………………..)  

továbbiakban Szerződő fél között, az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

A Szerződő fél úgy döntött, hogy Szolgáltató segítségével és közreműködésével segítségnyújtó 
rendszert, és intézményi segélyhívó rendszert létesít és üzemeltet a szolgáltatói nyilvántartásban 
szereplő szociális intézményhez tartozó településen Fót Város közigazgatási területén élő 
rászorultak kiszolgálása érdekében.  

 

A beüzemelésre kerülő készülékeket a Szerződő fél a jelen keretszerződés feltételei szerint bérbe 
veszi, azzal, hogy a bérelni kívánt eszközök számát, és az eszközök telepítésének pontos címét a 
jelen szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt lista tartalmazza. 

 

Jelen bérleti szerződés tárgya a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képező segélyhívó készülékek 
bérbe vétele a Szerződő Fél által és üzemeltetése a Szolgáltató által a szerződésben 
szabályozott feltételek szerint, valamint a gépkocsival történő szállítás biztosítása. 

 

2. Bérleti feltételek 

 

2.1. Szolgáltató bérbe adja a tulajdonát képező segélyhívó készülékeket azok tartozékaival 
együtt (a továbbiakban: készülékek) a Szerződő félnek, a Szerződő fél pedig bérbe veszi 
azokat az 1. számú mellékletben rögzített darabszámban és e szerződés szerinti 
feltételekkel. Szolgáltató a bérbeadással együtt az eszközök aktiválását is elvégzi, valamint 
azokat üzemelteti és karbantartja a jelen szerződés hatálya alatt. 

 

2.2. A Szerződő fél az 1. számú mellékletben szereplő darabszámot írásban közölve 
módosíthatja pótmegrendelést adva, melyet a Szolgáltató a pótmegrendelés alapjául 
szolgáló megrendelő lap kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles teljesíteni. 
Felek pótmegrendelés alatt az 1. számú mellékletben szereplő készülékszámon felüli 
többletigényt, és az e célból leadott megrendelést értik. Pótmegrendelés leadása 
szerződésmódosításnak minősül. 
 

2.3. A Szerződő fél a Szolgáltató részre a 2. számú mellékletben meghatározott szolgáltatási - 
díjat fizet. 
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2.4. Pótmegrendelés esetén, ha a pótmegrendelés hónap közben történik, Szolgáltató azok 

Szerződő Fél által történt igazolt átvételétől jogosult ezen készülékek után bérleti díjat 
kiszámlázni időarányosan.  
 

2.5. Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a szerződés teljesítése körében kizárólag 
Szerződő fél képviselőjének vagy az általa meghatalmazottnak af nyilatkozatait veheti 
figyelembe, a nem szerződő féltől származó nyilatkozatokat – származzanak azok akár az 
készülékek tényleges használóitól is – az e szerződésben írt kivételekkel joghatás 
kiváltására alkalmatlan nyilatkozatnak kell tekinteni. 
 

3. A készülékek aktiválása 

 
3.1. A Szerződő fél jelen szerződés mellékleteként eljutatja a Szolgáltatóhoz a szolgáltatás 

igénybevevőjének (biztosított) kitöltött és aláírt adatlapját (4. számú melléklet). Az adatlap 
alapján a segélyhívó készüléket a Szolgáltató aktiválja és az aktiválást követően 5 napon 
belül postán vagy személyesen eljuttatja a Szerződő fél 
képviselőjéhez/meghatalmazottjához, az átadás-átvételt hitelt érdemlően dokumentálják 
átadási jegyzőkönyvben vagy a tértivevény igazolja azt. 
 

3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződő fél dolgozóját kiképzi szükséges mértékig, hogy képes 
legyen a biztosítottat a készülék használatáról kioktatni, az oktatás tényét a Szerződő fél 
és biztosított közötti átadás-átvételi dokumentumban rögzítik. A Szolgáltató a készülék 
használatáról írásos tájékoztató anyagot biztosít, amelyet a készülékkel együtt jutat el a 
Szerződő fél és biztosított részére. A bérelt készülékek tekintetében a kárveszély a 
készülék átvételével száll át a Szerződő félre. 

 

3.3. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen szerződés alapján hetente 
maximum 50 db (illetve opcionálisan további 10 db) készülék aktiválására köteles, de a 
Szolgáltató a Szerződő fél kérésére ettől eltérhet. 

 

3.4. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződő félnek erre vonatkozó, e-mailben történő írásbeli 
közlése alapján a Szolgáltató szakemberei a készüléket inaktiválják. A bérleti díj a 
Szolgáltatót az inaktiválás időpontjáig illeti meg.  

 
3.5. Szolgáltató feladatát képezi a beérkezett segélyhívás esetén a gondozó helyszínre 

szállítása a Szolgáltató tulajdonát képező személygépkocsival. Ennek díját a bérleti és 
szolgáltatási díj tartalmazza.  

 

4. Fizetési feltételek 
 

4.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére a tárgyhónapot követően hónap 15-éig számlát állít ki, 
amely tartalmazza a szolgáltatási díjat. A Szerződő fél a számla ellenértékét a Szolgáltató 
………Banknál vezetett …………………… számú számlájára utalja a számla 
kézhezvételétől számított 15 banki napon belül.  

 

4.2. Késedelmes fizetés esetén szolgáltató a jegybanki alapkamattal egyező mértékű késedelmi 
kamatot jogosult felszámítani, de a késedelmi kamat mértéke nem haladhatja meg az évi 5 
%-os mértéket. 

 

4.3. Felek megállapodnak, hogy a készülékek bérleti díja és a szállítás díja a szerződést követő 
egy évig nem módosítható, ezt követően minden év január hó utolsó napjáig a 2. 
mellékletben rögzített díjak összegének módosításáról tárgyalásokat folytatnak. 
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4.4. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a díjak összegének módosítása tárgyában a 
tárgyalások ellenére sem jutnának a fenti határidőben egyezségre, úgy a bérleti díjat 
Szolgáltató a KSH által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan közzétett hivatalos 
fogyasztói árindex mértékével egyoldalúan jogosult megemelni.  

 

4.5. A Szolgáltató a fenti módosulás következtében őt megillető díjakat a naptári év március 1. 
napját követően jogosult érvényesíteni. 

 
5. Üzemeltetési feltételek 
 

5.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa üzemeltetett diszpécser központba beérkező 
segélyhívásokat a Szerződő fél és a biztosított által megadott, és a szolgáltató részre 
írásban, a rendszeresített adatlapon megadott telefonszámokra a segélykérést követően 
haladéktalanul továbbítja.1Egyben vállalja, hogy a segélyhívás beérkezését követően 
a gondozót a megadott helyszínre szállítja haladéktalanul, ami jelenti az azonnali 
intézkedési kötelezettséget. 
 

Amennyiben a Biztosított a megadott számon nem érhető el, vagy a beérkező jelzés 
alapján feltehető, hogy a Biztosítottnak / Ellátottnak haladéktalanul orvosi segítségre van 
szüksége, köteles Szolgáltató a mentőt haladéktalanul helyszínre küldeni. 

 

5.2. A Szolgáltató a biztosított részéről érkező hibaüzenetet haladéktalanul kivizsgálja, és 
szükség esetén annak kijavításáról haladéktalanul intézkedik.  
Amennyiben a készülék javításának időtartama a 24 órát meghaladja, Szolgáltató köteles 
cserekészüléket biztosítani a Biztosított részére. 

A beérkezett jelzésekről, és az azok alapján megtett intézkedésekről a Szolgáltató naplót 
vezet. A Szolgáltató központjába a biztosított készülékéről beérkező műszaki jelzések 
esetén (különösen, de nem kizárólagosan töltöttségi problémák, rendszerre kapcsolódási 
problémák, be és kikapcsolási problémák, használatban felmerült problémák) felveszi a 
kapcsolatot a biztosítottal és a diszpécser segít a hiba elhárításában, eredménytelenség 
esetén haladéktalanul értesíti az ügyeleti gondozót. 

 
5.3. Amennyiben a készülék hibája a nem rendeltetésszerű használatból adódik, úgy a 

Szerződő féllel egyeztetve, és annak költségére, a Szolgáltató a mindenkor érvényes 
díjszabása figyelembevételével végzi el a javítást. 

 
5.4. A Szolgáltató a Szerződő fél részére rendelkezésre bocsátja a Szerződő fél és a 

biztosított között létrejövő szerződés megkötéséhez az általa alkalmazott szerződés 
mintákat, továbbá a szükséges egyéb dokumentáció mintákat, hogy a Szerződő fél saját 
dokumentációit ennek alapján elkészíthesse. Szolgáltató szükség szerint képzést biztosít 
a Szerződő fél részére a rendszer működéséről és konzultációt biztosít a használatos 
dokumentumok és kapcsolattartás rendjéről. 

 
5.5. Elhasználódás esetén, a Szerződő fél kérésére a készülék tartozékát jelentő nyakba 

akasztó zsinórt a Szolgáltató saját költségére kicseréli. A Szolgáltató közvetlenül a 
biztosítottaktól e szerződés teljesítése körében semmilyen kifizetést, anyagi szolgáltatást 
nem fogadhat el, illetve közvetlenül a biztosított kérésére a jogosult részére e szerződés 
teljesítése körében szolgáltatást sem nyújthat. 

 
5.6. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy ebben a rendszerben csak a Szolgáltató által bérbe 

adott, vagy értékesített, általa aktivált és üzemeltetett segélyhívó készülékek 
üzemeltethetők, mely körülmények fennállásáért a Szerződő fél folyamatosan felel. 
 

                                                 
1Amennyiben Szolgáltató az ajánlatában a gépjárművel történő kiszállást vállalta. Egyéb esetben a sor törlendő. 
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Bérleti díj alatt a felek által jelen szerződés vonatkozásában az egy hónapban 
szolgáltatónak bármely, jelen szerződésben említett jogcímen kifizetett díjak összege 
értendő. 
 

5.7. A Szerződő fél tudomásul veszi, hogy a bérlet időtartama alatt a rendeltetésszerű 
használaton kívül eső körben a bérelt készülékek állapotának, használati értékének 
megőrzéséért továbbá a bérelt eszközökben nem a Szolgáltatónak felróható magatartása 
folytán bekövetkezett károkért, így különösen: 

- az azokban a nem rendeltetésszerű használatból eredően bekövetkezett kárért,  
- Szerződő fél általi késedelmes értesítésből eredő károkért – a károkozó magatartás 

felróhatóságának hiányában is - teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 
6. A felek személyéhez fűződő jogainak védelme, titoktartás. 

 
6.1. A szerződő felek feltétlen és teljes titoktartási kötelezettséggel tartoznak mindazon 

adatok tekintetében, amelyek a jelen szerződés megkötésével, teljesítésével, vagy 
megszűnésével kapcsolatban a másik féllel összefüggésben jutnak tudomására. 
Tartózkodnak minden olyan más magatartástól is, amely a másik fél jogait, vagy jogos 
érdekeit sérti. A felek e kötelezettségük megszegésével okozott valamennyi kárért 
felelnek. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Szerződő Fél Önkormányzat, így a jelen 
pontban meghatározott titoktartási kötelezettség csak olyan mértékben terhelheti, 
melyhez kapcsolódóan jogszabály részére közzétételi, tájékoztatási kötelezettséget nem 
ír elő.  
 

6.2. A felek kinyilvánítják, hogy a biztosítottak részéről birtokukba jutott személyes adatokat 
az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. 
törvény rendelkezéseit megtartva, célhoz kötötten kezelik, azokat harmadik személyek 
javára nem adják át, ill. javukra nem teszik hozzáférhetővé. 

 
6.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződő fél kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítottak 

általa megkötendő egyedi megállapodásban rögzítetten kikéri a biztosítottak írásbeli 
hozzájárulását ahhoz, hogy személyi adataikat a szolgáltató a szerződés teljesítéséhez 
szükséges mértékben megismerje és kezelje, azt a szerződő fél a szolgáltatónak 
átadhassa, aki azt számítógépen tárolja, és segélykérés esetén felhasználja. 

 
6.4. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát teljes egészében üzleti titoknak 

minősítik, a 6.1. pontban meghatározott korlátozással.  
 

6.5. Felek megállapodnak, hogy sem jelen szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését 
követően a másik fél, annak ügyfeleinek vagy beszállítóinak üzleti titkait vagy bizalmas 
információit sem közvetve, sem közvetlenül harmadik személynek nem szolgáltatják ki, 
illetve másnak nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a 6.1. pontban meghatározott eseteket. 

 
6.6. Jelen szerződés értelmében bizalmas információ különösen minden olyan információ, 

amely a másik fél üzleti eljárásait és információit, marketing és reklám programjait, 
költségeit, költségvetését, üzleti forgalmát érinti, vagy arra vonatkozik. 

 
6.7. A titoktartási kötelezettség alól bármelyik fél írásban előzetesen felmentést adhat. 

 
 
7. Szerződésszegés jogkövetkezményei 

 
7.1. Amennyiben a Szolgáltató a jelzést követően haladéktalanul nem intézkedik, 

késedelembe esik. Szolgáltató a Késedelem idejére késedelmi kötbért köteles fizetni, 
melynek mértéke a havi nettó szolgáltatási díj 0,1%-a/óra. 

 
7.2. Szolgáltató hibásan teljesít, amennyiben a jelzést követően egyáltalán nem intézkedik. A 

hibás teljesítés kötbére a havi nettó szolgáltatási díj 10%-a  
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7.3. Amennyiben a Szolgáltató egy hónapon belül több esetben késedelmesen és / vagy 
hibásan teljesít, az olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel 
Szerződő fél jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani.Ebben 
az esetben a Szerződő felet meghiúsulási kötbér illeti meg, melynek mértéke a havi nettó 
szolgáltatási díj 100%-a. 

 
7.4. Meghiúsulási kötbér illeti meg a Szerződő felet minden olyan esetben, ha a Szolgáltató 

érdekkörében felmerülő okból kénytelen a szerződéstől elállni, vagy az azonnali hatályú 
felmondás jogát gyakorolni. 

 
7.5. A késedelmes és /vagy hibás teljesítést a Szerződő fél a jelzőrendszerrel ellátottak 

panasza alapján jogosult a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni, kivéve ha a panasz 
kivizsgálásakor megállapításra kerül, hogy a panasz alaptalan, vagy a panasz oka nem a 
Szolgáltató érdekkörébe esik. 

 
 
8. A szerződés időtartama és felmondási feltételek 

 
8.1 Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozatlan időre kötik, melyet bármelyik fél 3 

hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül szüntethet meg írásban.  
 
8.2 Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:  

- ha a másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít, amely a jelen 
szerződés teljesítéséhez fűződő érdekeit súlyosan sérti, vagy teljesítését 
nagymértékben gátolja, illetve lehetetlenné teszi, és írásbeli felhívása ellenére a 
másik fél a szerződésszerű állapotot haladéktalanul nem állítja helyre, így különösen 
abban az esetben, 

- ha a Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített bármely intézkedési kötelezettségét a 
szerződő fél írásbeli figyelmeztetését követő 30 napon belül ismételten megszegi, 

- ha a Szerződő fél az esedékes díjtartozását, a Szolgáltató ismételt írásbeli 
felszólítását követő 30 napon belül sem egyenlíti ki. 

 

9. Vegyes rendelkezés 

 

9.1 A Szolgáltató jogosult feladatának ellátásához szükség esetén alvállalkozókat igénybe venni, 
amelyek munkájáért, mint sajátjáért felelős. 

 

9.2. A felek a polgári jogi felelősség szabályai szerint felelősek a munkavállalóik által okozott 
kárért. 

 

9.3. A felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás 
tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a 
szerződésszerű teljesítését akadályozzák, vagy a szerződés lehetetlenülésével 
fenyegetnek.  

 

9.4. A felek kölcsönösen, illetve külön-külön megteszik mindazokat az intézkedéseket, 
nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények 
elhárítása érdekében szükségesek. 

9.5. A felek kinyilvánítják, hogy vitáikat tárgyalások útján kívánják rendezni, amennyiben a 
tárgyalások nem vezetnek eredményre, akkor az általános szabályok szerint hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

 

9.6. Felek megállapodnak, hogy minden egymáshoz bármely módon eljutatott nyilatkozataikat 
e-mailben, illetve telefonon is jogosultak megtenni, ebben az esetben a nyilatkozatok 
megtételétől számított 8 napon belül a másik fél részére a nyilatkozat lényegi tartalmát 
tartalmazó tértivevényes levélben postára is adják vagy személyesen is (futár útján) 
kézbesítik. 
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9.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv (Ptk.), 

valamint az egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

9.8. A felek tudomásul veszik, hogy a mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik. 

 

9.9. Felek rögzítik, hogy e szerződés vonatkozásában pótmegrendelés alatt a 1. számú 
mellékletben meghatározott mennyiségű készülékeknél magasabb darabszámú 
készülékre adott megrendeléseket értik. 

 

10. Kapcsolattartás 
 
A Szerződő félt a szolgáltatást nyújtó intézmény tekintetében képviseli: 

Név:    

Beosztás:   

Telefon:   

E-mail cím: 

Levelezési cím: 

A Szolgáltatót jelen szerződés tekintetében képviseli: 

Név:    

Beosztás:   

Telefon:    

E-mail cím: 

Levelezési cím: 

 

Diszpécser központ telefonszám:………………..  E-mail: ………………………………. 

 
A felek kijelentik, hogy a szerződésben foglaltakkal egyet értenek, azt maguk részére kötelező 
érvényűnek tekintik. Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásához szükséges 
valamennyi felhatalmazással rendelkezik, valamint, hogy az általa képviselt cég nem áll csődeljárás, 
felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt és nem indult ellene adószám felfüggesztési illetve –
megszüntetési eljárás.  
 
Szerződő fél képviselője részére a jelen szerződés aláírására vonatkozó felhatalmazást a Képviselő-
testület …../2016.(XII.14.) sz. határozatával adta meg.  
 
Mellékletek: 

1. Készülékek darabszáma és üzemeltetés helyszínei 
2. Díjszabás 
3. Biztosítotti adatlap 

 
 
Fót, 2017. .………  
 
 
 

 …………………………………..   ………………………………….. 
  Szerződő fél      Szolgáltató  

 
 

Ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete 
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NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott:……………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 
(Aláírásra jogosult személy neve) 
 
……………………………………………………………………………………. ( Aláírásra jogosult születési 
időpontja) 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 
(pályázó fél megnevezése) 
…………………………………………………………………………………...................................................
.................. 
(székhelyének címe) 
 
mint Ajánlattevő fél képviseletére jogosult, az Ajánlattevő fél nevében nyilatkozom, hogy 
szervezetünknek Fót Város Önkormányzatával szemben lejárt esedékességű köztartozása, tartozása 

 
van  nincs 

 
(A megfelelő válasz aláhúzandó!) 

 
Amennyiben szervezetünknek tartozása van, az alábbi tétel/ tételekből áll:  
 

Tartozás megnevezése Összeg (Ft) 

  

  

  

Összesen:  

 
Nyilatkozom annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben a szerződéskötésig az Ajánlattevő fél a 
tartozását nem rendezi és igazolja, az Önkormányzat a szerződéskötéstől eláll. 
 
Felhatalmazom a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt arra, hogy a jelen nyilatkozatom valóságtartalmát 
megvizsgálja és a vizsgálat eredményét felhasználja. 
 
 
 
Dátum: 2017. .……… … 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
P.H.       Aláírás/Cégszerű aláírás 
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Ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete 

 
FELOLVASÓLAP 

 
 
Ajánlat tárgya: „50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó, valamint 

opcionálisan további 10 db új digitális készülék bérlése, továbbá opcionálisan 
gépkocsival történő szállítás biztosítása” 

 

Ajánlattevő adatai 

Ajánlattevő neve:  

Székhely:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

Faxszám  

E-mail cím:  

Képviselő:  

Kapcsolattartó:  

 
A fenti tárgyban meghirdetett ajánlattételi felhívásra válaszul alulírottak ezennel kijelentjük, hogy, 
áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a ……………-án kelt Ajánlattételi felhívás és 
mellékleteinek tartalmát, s ezennel fenntartások vagy korlátozások nélkül, és teljes egészében 
elfogadva a bennük foglalt feltételeket az alábbi Ajánlatot tesszük. 
 

Ártáblázat 

Ajánlat tárgya 
Bérleti és 

szolgáltatási díj  
(nettó HUF) 

Bérleti és 
szolgáltatási díj  

(bruttó HUF) 

50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát 
ellátó új készülék bérlése 

………….Ft,-/ év ………….Ft,-/ év 

 
 

Opcionális ajánlat 

Ajánlat tárgya 
Bérleti és 

szolgáltatási díj  
(nettó HUF) 

Bérleti és 
szolgáltatási díj  

(bruttó HUF) 

További 10 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
feladatát ellátó új készülék bérlése  ………….Ft,-/ év ………….Ft,-/ év 

Gépjárművel történő kiszállás ………….Ft,-/ év ………….Ft,-/ év 

 
 
Dátum: 2017. .……… … 
 
 
 

      Aláírás/Cégszerű aláírás 
      P.H. 
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Ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete 

 
 

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 
 
 
 

2Műszaki specifikáció 

Készülék megnevezése: Segélyhívó készülék 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlott termék típusa:  

Ajánlott termék gyártója:  

Származási ország:  

A készülékkel szemben támasztott 
alapvető szakmai követelmények 

Kötelező minimum Ajánlattevő válasza 

Korszerű, digitális, csepp / vízálló, ütésálló 
készülék igen  

A készülék egyszerűen kezelhető igen  

Nem szükséges a működéshez vezetékes 
telefon, ezért így nem csak a lakás területén 
belül használható 

igen  

Pánikgombbal ellátott készülék  igen  

Egy gombnyomásra elérhető 
diszpécserközpont igen  

Kétirányú kommunikációra alkalmas  igen  

GPS jeladóval rendelkezik igen  

Az eszközről az ország területén belül 
bárhonnan indítható jelzés (országos 
GSM/GPRS lefedettség) 

igen  

Elesés érzékelővel rendelkezik (elesés estén 
automatikus riasztást indít a 
diszpécserközpontba) 

igen  

A készülék figyelmeztet a lemerülésre (a 
készülék erről jelzést küld a központba) igen  

Eseménynapló igen  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2Kitöltendő, ajánlathoz csatolandó táblázat. 
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MŰKÖDTETÉSI ELVÁRÁSOK 
 
 
A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás szolgáltatás nyújtásával, a teljes körű üzemeltetésével 
kapcsolatban a működtetési elvárások az 1/2000 (I.17.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően 
az alábbiak. 
 
Működtetési elvárások 
 
1. Szakmai Központ (meglévő infrastruktúra) 
2. Diszpécserközpont 
 
 
1. Szakmai Központtal szembeni elvárások (TGK gondozói) 

- Szakképzett gondozók (40 készülék esetén 2fő) 
- Műszaki rendszer leírását, valamint a segítségnyújtás (a segélyhívástól a krízishelyzet 

megoldásáig tartó) folyamatát is tartalmazó szakmai program. 
 
Eszközrendszer: 
- ügyeleti személyi számítógép 
- ügyeleti gondozói mobiltelefon 
- készenléti táska 
- helyszínre érkezési feltételek (min. egy gépjármű sofőrrel, aki fizikai/biztonsági 

segítségnyújtással támogatja a gondozót) --- teljes körű üzemeltetés esetén 
 

Műszaki rendszer: 
- ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék (ellátott otthonában) 
- jelzést továbbító berendezés/jelzőkészülék (ellátott otthonában) 
- jelzés fogadására alkalmas vevőberendezés (diszpécserközpont) 
- ügyeleti személyi számítógép ügyeleti szoftverrel (diszpécserközpont) 

 
2. Diszpécser Központtal szembeni elvárások 

- A segélyhívások fogadására 24 órás, azaz folyamatos működés, elérhetőség 
- Biztosítson kétoldalú hangkommunikációt a gondozóval és a gondozottal. 
- Segélyhívás esetén értesíti a készenlétben lévő gondozót (max. 30 perc a kiérkezési idő) 
- A segélykérések dokumentálása, önellenőrzése, a gondozónő helyszínre érkezésének 

nyugtázása: a segélykérés ideje, helye, tartalma, a hangrögzítés legalább 30 napig elérhető, 
visszakereshető legyen. 

- Tájékoztatásul kérjük havi eseménylista készítését: összesített adatok megküldése a Szakmai 
Központ részére. 

- Biztosítsa az eszköz áramellátásának/merülésének figyelemmel kisérését, figyelmeztessék a 
használót a hibákról. 

- Az árajánlatot úgy kell megadni, hogy tartalmazza a segélykérő eszköz telepítési, 
üzemeltetési / karbantartási (adatátviteli, SIM- kártya, telefonvonal előfizetése, frekvencia) 
díját. 

- Diszpécserközpont biztosítsa a műszaki rendszer leírását, amely a Szakmai Központ szakmai 
programjának mellékletét képezi. 

- Biztosítsák a meghibásodott eszköz 1 munkanapon (24 órán) belüli javítását/cseréjét. 
- Amennyiben szállítással együtt végzi a tevékenységet, abban az esetben biztosítani 

szükséges a helyszínre érkezéshez a feltételeket (gépjármű/sofőr). 
 
Segélyhívó eszközökkel szembeni elvárások (ellátott otthonában) 

- Biztosítson kétoldalú hangkommunikációt a Diszpécserközponttal. 
- Biztosítsa a segélykérő helyének pontos meghatározását. 
- Eszméletvesztés esetén a testre rögzített (zsebben, karon, vagy nyakba akasztható) eszköz 

biztosítson automatikus segélyhívást a Diszpécserközpontba. 
- A készülék csepp/víz és ütésálló legyen. 
- Biztosítson műszaki információkat a működés kimaradásáról. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 535/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Boglárka Óvoda 
Bölcsőde Szervezeti é Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról  
(437. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

535/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Boglárka Óvoda Bölcsőde Szervezeti é Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról  
(437. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Boglárka Óvoda-
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát a 437. számú előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 536/2016 

Tárgy: Döntés az AGAPE-2005 
Rehabilitációs Alapítvány beszámolójának 
tudomásul vételéről 
 (419. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

536/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés az AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítvány beszámolójának tudomásul vételéről 

 (419. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az AGAPE-2005 
Rehabilitációs Alapítvány (székhelye: 2131 Göd, Szent László u. 17., képviseli: Barazuttiné 
dr. Nyisztor Magdolna kuratóriumi elnök) 2016. évi munkájáról szóló, a 419/2016. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklet szerinti beszámolót tudomásul veszi. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
AGAPE-2005 Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumi elnökét értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor 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: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 537/2016 

Tárgy: Javaslat Fót Város Önkormányzat 
2017. évi Ingatlanhasznosítási intézkedési 
ütemtervére   (450. sz. anyag  
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

537/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Javaslat Fót Város Önkormányzat 2017. évi Ingatlanhasznosítási intézkedési ütemtervére  

(450. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi ütemezés szerint 
elfogadja a 2017 évre vonatkozó ingatlanhasznosítási ütemtervét:  
 
 

Sor
.sz. 

Beruházási terület Feladat  Határidő/ 
képviselő-

testületi ülés 
időpontja  

2017. évi 
költségvetési 

tétel 
e Ft-ban 

1. Városháza mögött lévő 
közösségi tér (1109, 1110, 
1111, 1107, 1102, 1103 hrsz. 
telkek) 

Területvásárlása (3308 
nm)  
A bejárat biztosítása a 
Shell benzinkút felől 
területvásárlás   

2017. jún. 21.  17.000 
 

6.000 

2. Történelmi Városközpont 
kialakítását érintő ingatlanok  
 

Területvásárlás, 
kisajátítások indítása   

2017. jún. 21. 100.000 

3. 1586/5 és 1586/6 hrsz-ú terület 
rendezése  

„LIDL” terület, 
amennyiben eladásra 
kerül (pályáztatással),  

2017. márc.29. Bevétel  

4. Futballpályák építési 
lehetőségének a megteremtése 
 
 
 
Teniszpályák helyének 
kijelölése 

Területrendezési Terv és a 
Szerkezeti Tervben a 
0250/94, 0250/9 és 
0250/9/1 hrsz-ú 
ingatlanok összevonása, 
rendezése  

2017. febr. 22.  
 
 
 
 
 
2017. márc.29.  

100 

5. Kerékpárút nyomvonalának 
tulajdonba vétele: Fótliget-
Rákospalota 

Területrendezés Fótliget-
Rákospalota szakaszon, 
értékbecslés 
(területvásárlás)  

2017. márc.29.  10.000 

6. Volán pályaudvar rendezése 
 

Volán tulajdonában lévő 
épület telekrészének 
rendezése 
(telekleválasztás, 
épületrendezés, új terület 

2017. márc.29.  Kiadás: 25.000 
Bevétel: 75.000 
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hasznosítása)  
 

7. Nyugati iparterület 2027, 2023 
hrsz, 2032 hrsz.,2030 hrsz,  
Alveola Kft. kérelme 
 

Értékesítés, felvásárlás  
 
 
területcsere 

2017. febr.22. 
 
 
2017. jan. 25.  

25.000 

8. Forgalomképes ingatlanok 
hasznosítása  
 
 
Kiemelten  
Dózsa György út 11. 
Ady Endre u. 15. 
Pizzéria épülete 
Zugló 1.  
 

Javaslattétel kidolgozása a 
Forgalomképes ingatlanok 
hasznosítására az alábbi 
szempontok alapján  
� ingatlanok, melyek 

átminősítésre 
kerülnének 
(forgalomképtelen, 
korlátozottan 
forgalomképes),    

� megvételre felajánlás 
(önk. résztulajdon, 
önállóan nem 
hasznosítható)  

� pályázat útján piaci 
értékesítés, eladás,  

� közérdekből való 
önkormányzati 
tulajdon növelése 

� egyéb hasznosítás 
(pl: bérbeadás 
mezőgazdasági 
termelésre) 

2017. jan.-ápr. 10.000 

9. Záportározók  Javaslattétel a nem 1/1 
önkormányzati tulajdonú 
területekre 

2017. jan. 25.  10.000 

10. Üres bérlakások Javaslattétel a 
bérbeadásra, már meglévő 
állapotfelmérés alapján 

2017. márc. 
29. 

 

11. Kft. tulajdonában álló 
Fótligetben található telkek 
5351/279, Területe: 4.044 nm 

Javaslattétel kidolgozása  
 
 

2017. márciusi 
ülés Kft. 
ügyvezetője  

- 

12. Kisalagi temető bővítése Javaslattétel (BPN 
ügyvédi iroda 
bevonásával) 

2017. jan.25. 60.000 

13.  Kisalagi park kialakítása Javaslattétel  2017. jún.21.  

14.  Fóti Nonprofit Kft. épületei Feladatellátását szolgáló 
épületegyüttes 
elhelyezésére koncepció 
kidolgozása 

2017. márc.29 130.000 

15.  Parkok, játszóterek helyének 
kijelölése 

 2017. márc.29  
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2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság elnökét, hogy ingatlanhasznosítási ütemterv minden év októberében felülvizsgálat 
céljával terjessze a tárgyévet követő gazdasági évre vonatkozóan a költségvetési koncepciót 
megelőző képviselő-testületi ülésre.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ értelemszerűen a pontban foglaltak szerint, 2./ 2017. október 5.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 538/2016 

Tárgy Döntés a 059/28 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítési pályázat eredményéről 
(244/B sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

538/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a 059/28 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat eredményéről 

(244/B sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város Önkormányzat 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat 
tulajdonában álló, Fót 059/28 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére.” című pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítja. 
 
2./ A Testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót, 059/28 hrsz.-ú külterületi ingatlan 1 
hektáros alapterületű telkekre történő megosztásáról intézkedjen, majd az így kialakított 
telkek értékesítésére irányuló nyilvános pályázati felhívás tervezetét terjessze a Képviselő-
testület 2017. április rendes ülése elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 539/2016 

Tárgy: Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 
15. szám alatti Egészségügyi Központ 
felújításához tanulmányterv készítés 
megrendelése” tárgyában (301/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

539/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 15. szám alatti Egészségügyi Központ felújításához 

tanulmányterv készítés megrendelése” tárgyában 
(301/A. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 4560/47 Hrsz.-ú 
ingatlanon álló Egészségügyi Központ felújításához tanulmánytervet készíttet, és 
tanulmányterv készítésére az alábbi tervezőket kéri fel. 
 

  Cégnév: Képviseli: Elérhetőség 
1 Kvadrum Építész Kft. Bata Tibor bata@kvadrum.hu  

  1034 Budapest, Kecske utca 25. 06-70-318-26-14   
2 Hét-fő Tervező Bt. Jakab Csaba jcs@chello.hu  

  1085 Budapest, Horánszky u. 25. 06-30-462-34-28   
3 MODUM Építésziroda Kft. Krizsán András krizsand@gmail.com  

  1147 Budapest, Czobor u. 60/b. 06-30-999-00-27   
4 Vándorépítész  Kft. Czégány Sándor czegany.sandor@gmail.com 
  1034 Budapest, Kecske utca 25. 06-1-388-1707   
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tanulmányterv 
elkészítésére 500.000,-Ft+Áfa, bruttó 635.000,-Ft-ot biztosít tanulmánytervenként. 
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  
301/A/2016. sz. előterjesztés 2.sz. mellékletében szereplő, tervezési szerződéseket írja alá 
azokkal a tervezőkkel, akik a felkérést elfogadják és a felkérésben rögzítettek teljesítést 
vállalják. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
szolgáltatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a beruházási 
kiadások „Szent Benedek utca 15. Egészségügyi Központ tanulmányterv készítés és pályázati 
alap” sor terhére biztosítja. 
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Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 2./pont: azonnal, 4./ pont: döntést 
követő 15 munkanapon belül, 4./ pont: azonnal 
 
 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 540/2016 

Tárgy: Z/372/2016. (IX28.) KT-határozat 
módosítása (1521/2, 1512 és 1511/2 hrsz.-ú 
ingatlanok ivóvíz ellátása)  
(355/A. sz. anyag) 
 
 
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

540/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Z/372/2016. (IX28.) KT-határozat módosítása (1521/2, 1512 és 1511/2 hrsz.-ú ingatlanok 

ivóvíz ellátása)  
(355/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1./ a Z/372/2016. (IX.28.) KT-határozatának 1-2./ pontjában a „törzsvezeték” kifejezést 
„vezeték” kifejezésre cseréli. 
 
2./ a Z/372/2016. (IX.28.) KT-határozatának 3./ pontja törlésre kerül. 
 
3./ megbízza a NALA-MI Kft.-t (képviseli: Nagy Lajos) az V. Zugló utcában a 1521/2, 1512, 
1511/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz vezeték tervezésére 45.000,- Ft + ÁFA díj ellenében az Et. 
355/A/2016. számú előterjesztés mellékletében szereplő árajánlat alapján. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 3./ pont 
alapján a tervezés megrendelésére. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tervezéshez szükséges 
összeget „V. Zugló 1521/2, 1512 és 1511/2 ingatlanok ivóvízellátása” soráról biztosítja, melyen 
a szükséges forrás rendelkezésre áll. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-3./ pont: azonnal 4./ pont: 2016. december 20. 5./ pont: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 541/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
irattárazásához irattári konténer vásárlásáról 
 (405. sz. anyag) 
 
 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

541/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Önkormányzat irattárazásához irattári konténer vásárlásáról 

 (405. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth utca 3. szám alatt 
lévő 65m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiséget a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal részére irattárazási célra hasznosítja. 
 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges pénzügyi 
fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében és az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletében a karbantartási keret terhére bruttó 1.500.000,- Ft összegben biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./pont:2017. február15.,2./pont: a 2017 évi költségvetés valamint az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet elfogadásakor.  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 542/2016 

Tárgy: Fót Város Önkormányzat 2013-2014. 
évekre vonatkozó átvilágításáról szóló 
jelentés elfogadása  
(438. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

542/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Fót Város Önkormányzat 2013-2014. évekre vonatkozó átvilágításáról szóló jelentés 

elfogadása  
(438. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
438/2016. számú előterjesztés 2.-7 sz. mellékleteit képező szakmai észrevételeket – a jó 
teljesítés érdekében - az NC Consulting Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft. felé írásban 
pontosításként, javítási igényként küldje meg, és kérje azok 2017. január 15-ig benyújtandó 
végleges Jelentésben történő szerepeltetését. 
A szakmai észrevételekkel kiegészített végleges Jelentést a Polgármester terjessze a 2017. 
februári rendes ülés elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 7. 
 
2./ A Képviselő-testület az NC Consulting Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft., az EURO–
FAKTOR Pénzügyi Szolgáltató Zrt., a Vaczkor Mérnöki Tanácsadó Kft., és Fót Város 
Önkormányzata között 2016. június 10. napján létrejött megbízási szerződés 6.2./ pontjában 
foglaltak szerint a késedelemmel érintett napok vonatkozásában fenntartja igényét a nettó 
szerződéses ellenérték 1%-a/nap mértékének megfelelő összegű késedelmi kötbérre.  
A késedelmes napok száma: 7 nap. A 7 napos késedelemi kötbér mértéke 7 nap*172.000 Ft= 
azaz NETTÓ 1.204.000 Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Testület által elfogadott végleges 
Jelentésre kiadható teljesítés-igazolás alapján kiállított, késedelmi kötbérrel csökkentett 
összegű számla ellenében a megbízási szerződés ellenértékét fizesse ki.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2017. március 13. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 543/2016 

Tárgy: Az Állami Számvevőszék Fót Város 
Önkormányzata belső kontrollrendszere – Az 
Önkormányzatok belső kontrollrendszere 
kialakításának és működtetésének 
ellenőrzéséről szóló jelentés ismertetése, és 
az Intézkedési terv elfogadása 
 (452. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

543/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Az Állami Számvevőszék Fót Város Önkormányzata belső kontrollrendszere – Az 

Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről 
szóló jelentés ismertetése, és az Intézkedési terv elfogadása 

 (452. sz. anyag) 
 

1.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte az Állami Számvevőszék 
16183/2016.számú jelentését „Fót Város Önkormányzata belső kontrollrendszere - Az 
Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről” és 
elfogadja a vizsgálat javaslatainak hasznosítására vonatkozó – a 452/2016. sz. előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti - Intézkedési tervet. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 
az Intézkedési tervet az Állami Számvevőszéknek küldje meg.     
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős: polgármester 
  
2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester útján felkéri a Jegyzőt, 
hogy az Intézkedési terv feladatainak végrehajtására vonatkozó utóvizsgálat a 2017. évi belső 
ellenőrzési tervben kerüljön betervezésre.  
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az e határozat 1.-2./ pontjában 
foglaltakon felüli teendőket (különösen, de nem kizárólagosan: felelősségbiztosítás 
érvényesítése, polgári kártérítési igény érvényesítése, munkaügyi eljárás és büntető eljárás 
lehetőségeinek vizsgálata) a 2017. februári rendes ülésén kívánja megtárgyalni. 
Határidő: 2017. január 31.  
Felelős: polgármester 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 544/2016 

Tárgy Döntés Fót Város Önkormányzata 
által működtetett köznevelési intézmények 
állami működtetésbe való átadásáról 
 (428. sz. anyag) 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 

 
544/2016. (XII.14.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami 
működtetésbe való átadásáról 

 (428. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Fót Város 
Önkormányzata saját tulajdonában álló köznevelési intézményei - Fáy András Általános 
Iskola, a Fóti Garay János Általános Iskola, a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Fóti Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola - állami működtetésbe 
vételével összefüggő szerződések aláírására. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Fót Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást a 428. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal megköti. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Fót Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő 
Vagyonkezelési Szerződést a 428. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletének alábbi módosítása 
szerinti tartalommal megköti: 

� a Vagyonkezelési Szerződés III.8. pontjának ötödik sorában felsorolt címek közül a 
Dózsa György út 12-14. sz. alatti telephely címe HELYESEN: Arany János u. 20-26. 

� a Vagyonkezelési Szerződés végén felsorolt Mellékletek közül az 1. sz. mellékletben 
felsorolt ingatlanok közül a 3554 hrsz.-ú ingatlant törölni kell, az nem képezi a 
Szerződés tárgyát. 

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a Fót Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő 
Vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó költség-elszámolási és egyéb kérdések rendezéséről 
szóló szerződést a 428. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal megköti. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2016. december 15.  
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
A kiadmány hiteléül: 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 545/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet Szervezési és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról  
(433. sz. anyag) 
 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

545/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezési és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról  
(433. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet engedélyezett létszámát 2017. január 1. napjától 49 főről 27 fővel csökkentve 22 
főben határozza meg. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2017. január 1. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát a 433. számú előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

700 
 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 546/2016 

Tárgy: Döntés a Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába 
beépített Fóti Értékközvetítő Oktatásért 
Egyesület tulajdonában álló gumi futópálya 
díjmentes felajánlásáról Fót Város 
Önkormányzata részére 
 (442. sz. anyag) 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

  546/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába beépített Fóti 

Értékközvetítő Oktatásért Egyesület tulajdonában álló gumi futópálya díjmentes felajánlásáról 
Fót Város Önkormányzata részére 

 (442. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy adományként a Fóti 
Értékközvetítő Oktatásért Egyesület (2151 Fót, Március 15. u. 40.) tulajdonát képező, a Fóti 
Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén található gumi 
futópályát,mint díjmentes adományt elfogadja 4.656.418,-Ft, azaz Négymillió-
hatszázötvenhatezer-négyszáztizennyolc forint nyilvántartási értékben. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott eszközökre a tulajdonjog átruházására vonatkozó – a 442/2016. sz. 
előterjesztés 2. sz. mellékletét képező – megállapodást írja alá, valamint gondoskodjon az 1./ 
pont szerinti eszköz Fót Város Önkormányzat eszköz-nyilvántartásába történő 
bevételezéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 1 napon belül; 3./ pont: a 
megállapodás megkötését követő 1 napon belül. 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 547/2016 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzata és 
a Fóti Sport Egyesület közötti 
együttműködési megállapodás módosításáról  
(432. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

   
547/2016. (XII.14.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzata és a Fóti Sport Egyesület közötti együttműködési 
megállapodás módosításáról  

(432. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 432/2016. sz. 
előterjesztés Melléklete szerinti Együttműködési megállapodás-módosítást, egyúttal 
felhatalmazza a Polgármestert a módosított megállapodás aláírására. 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: döntést követő 10 munkanapon belül  
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 548/2016 

Tárgy: Döntés a helyi egyházak 
támogatásáról  
(410. sz. anyag) 
 
 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

548/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a helyi egyházak támogatásáról 

(410. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Baptista Gyülekezet, a 
Fóti Evangélikus Egyházközség, a Fót-Központi Református Egyházközség, a Fót-Kisalagi 
Református Missziói Egyházközség és a Fóti Római Katolikus Egyházközség számára 
egyházanként 300.000 Ft támogatást nyújt a közösségi és hitéleti tevékenységük céljára.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítsa. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott célra kössön támogatási szerződést a Fóti Baptista Gyülekezettel, a 
Fóti Evangélikus Egyházközséggel, a Fót-Központi Református Egyházközséggel, a Fót-
Kisalagi Református Missziói Egyházközséggel és a Fóti Római Katolikus Egyházközséggel 
az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. 
(III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, a 2./ pont: 2016. december 16., 3./pont: 2016. december 16.  

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 549/2016 

Tárgy: Döntés a helyi egyházak 
támogatásáról  
(410. sz. anyag) 
 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

549/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a helyi egyházak támogatásáról 

(410. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi Munkatervébe – az áprilisi 
rendes ülésre - az alábbi napirendet építi be: 
 

Döntés az Önkormányzat és az 
egyházak együttműködési és 
támogatási irányelveinek 
meghatározásáról 

PJB-elnök és 
EEB elnök 

PJB, EEB polgár-
mester 

március 28.  

 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 550/2016 

Tárgy: Döntés a Fót-Központi Református 
Egyházközség ingatlan csere ajánlatáról  
(446. sz. anyag) 
 
 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

  
550/2016. (XII.14.) KT-határozat 

Döntés a Fót-Központi Református Egyházközség ingatlan csere ajánlatáról  
(446. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót-Központi Református Egyházközség 
ingatlan csere ajánlatáról szóló 446/2016. sz. előterjesztés tárgyalását 2017. februári rendes 
ülésére elnapolja – kérve addigra az értékbecslés felülvizsgálatát, továbbá az esetleges adó- és 
érték-vonzatok kimutatását is. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 551/2016 

Tárgy: Döntés a Kisalag Sport Club 
támogatásáról 
(430. sz. anyag) 
 
 

 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

551/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról 

(430. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 700.000 Ft támogatást nyújt 
a Kisalag Sport Club sportlétesítményének fenntartására és üzemeltetésére.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítsa. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott célra kössön támogatási szerződést a Kisalag Sport Clubbal az 
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. 
(III.24.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, a 2./ pont: 2016. december 16., 3./pont: 2016. december 16.  
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 552/2016 

Tárgy: Döntés szolgálati lakás jelleg 
megszüntetéséről  
(401. sz. anyag) 
 

 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

  552/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés szolgálati lakás jelleg megszüntetéséről  

(401. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1578 hrsz-on 
nyilvántartott és természetben Fót, Kossuth Lajos u. 16. szám alatti ingatlanon lévő 2. sz. 
lakás szolgálati jellegét megszünteti, és azt szociális bérlakássá minősíti. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozó változások átvezetéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont:15 munkanapon belül 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 553/2016 

Tárgy: Döntés a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal közszolgálati tisztviselői 2017. évi 
illetményalapjának megállapításáról  
(445. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

  553/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői 2017. évi 

illetményalapjának megállapításáról  
(445. sz. anyag) 

  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Merkwart Krisztián képviselő - 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 59. § (6) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Közös Önkormányzat Hivatalnál foglalkoztatott 
közszolgálati tisztviselők illetményalapjának 2017. évre vonatkozóan 20%-os emelését 
kezdeményező – indítványát elutasítja. 
Erről az indítványozó helyben értesül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 554/2016 

Tárgy: Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 
éves munkájáról 
 (441. sz. anyag) 
 

 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

  554/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság éves munkájáról 

 (441. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi értéktár Bizottság 2016. évi munkájáról 
szóló beszámolóját a 441/2016. 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: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 555/2016 

Tárgy: Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2017. évi munkaterve 
(440. sz. anyag) 
 

 
 
 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

555/2016. (XII.14.) KT-határozat 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évi munkaterve 

(440. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017- 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 a Munkatervnek az 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
Felelős: dr. Finta Béla jegyző 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 
A fenti határozat Mellékletét lsd. a Jegyzőkönyv 11. sz. mellékleteként! 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
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        555/2016 KT-határozat melléklete 

Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

Január 25. A 2017. évi költségvetés tervezete (I. 
verzió) 

és egyidejűleg döntés: 

-Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között kötött Együttműködési 
Megállapodás felülvizsgálatáról 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

január 13. 

 

 

január 10. 

KIÉT és 
intézményvezetők 
véleményével! 

 
Aljegyző 

 
Nektv. szerint évente 
I.31-ig 

- a Közalkalmazotti Megállapodás 
tartalmáról 

Jogi és 
Koordinációs 
Osztályvezető 

    

- Az Önkormányzat 2018. évi 
Közfoglalkoztatási Tervéről 

Hatósági és 
Ügyfélszolgálati 
Osztályvezető 

    

 Döntés a 2018-2020. évi részletes út- 
és járdaépítési ütemtervekről  

(A 2017. évi ütemtervet a 
131/2016.(III.30.) KT-határozat 3./ 
pontja már elfogadta) 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

január 10. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
3.2.3. pontja szerint!  

 Döntés a 2016. évben tervezett új, 
továbbá felújítandó 1-1 játszótér 
helyszínéről és költségvetési 
fedezetéről 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

január 10. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
3.4.1. pontja szerint! 

 Ajánlattételi felhívás tervezete Boglárka 
Óvoda felújításának terveztetésére 
(döntés a kiválasztásról IV-i KT-ülésen) 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

január 10. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
2.1.3. pontja szerint! 

 Térfigyelő kamerarendszer bővítését 
célzó ajánlattételi felhívás tervezete 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 
(és a Dr. Sándor 
Ügyvédi Iroda, 
mint 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

január 10. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
1.3.10. pontja, és 
471/2016.(X.26.) KT-
határozat 2./ pontja 
szerint! (362/2016. 
sz. anyag alapján!) 

 Döntés a lakossági veszélyes 
hulladékok 2017. évi gyűjtésére szóló 
pályázat kiírásáról  

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

január 10. (eredményhirdetés: 
III-i KT-ülésen! 

 Döntés a szúnyoggyérítési, és a hozzá 
kapcsolódó szakértői feladatok 
ellátására szóló pályázat kiírásáról 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

január 10.  

 Rendelet-tervezet a Helyi 
jelentőségű természetvédelmi terület 
létesítéséről szóló 15/2001.(VII.13.) 
KTr. sz. helyi rendelet 
felülvizsgálatáról (a Kezelési Terv 
DINP Igazgatósága véleményezésére 
vár 2016.XI. óta!) 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

január 10. 287/2016.(VI.22.) 
KT-határozat 2.3. 
pontja szerinti, 
DINP-ra várva 2016. 
X-ről áthúzódó 
napirend! 

 Rendelet-tervezet a Város gépjármű-
elhelyezéseinek elősegítéséről szóló 
26/2008.(XII.10.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 
(mint 
témafelelős) 

PJB polgár-
mester 

január 10. 377/2016.(IX.28.) 
KT-határozattal a 
Főépítészre bízott, 
de általa el nem 
végzett, 2016. XII-ről 
áthúzódó napirend! 

 

% 

Döntés a Németh Kálmán Emlékház 
kisépületének felújítását, interaktívvá 
fejlesztését célzó részletes feladatsor 
jóváhagyásáról, a pályázati önrész 
biztosításáról 

FKKK igazgató  

(főépítész 
közreműkö-
désével) 

PJB polgár-
mester 

január 3. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
módosított 
határidejű 1.3.8. 
pontja szerint! 

(Január 25. Döntés a Város Kommunikációs PJB-elnök és PJB, EEB polgár- január 3.  
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

folytatás) Koncepciója rövid távú feladatainak 
megvalósítási ütemtervéről 

EEB elnök mester 

       

Február 22. Rendelet-tervezet a 2016. évi 
költségvetés V. módosításáról 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB PJB elnöke január 31. I. 24-ig leadott 
intézményi 
adatokkal! 

 Rendelet-tervezet az önkormányzati 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjainak 
szabályozásáról 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

január 31.  

 Rendelet-tervezet az Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről (II. verzió) 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

február 7. A Rendelet önálló 
melléklete a tárgyévi 
Vagyonfejlesztési 
Terv! 

 Javaslat helyi kitüntetések 
adományozására 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

január 31.  

 Döntés a nyári napközis tábor 
megszervezéséről 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

január 31.  

 Beszámoló a Város Mezei 
őrszolgálatának 2016. II. félévi 
tevékenységéről 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

január 31.  

 Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendelet 
„Környezetvédelmi keret” sorának 
felhasználásáról, továbbá Javaslat az 
Önkormányzat 2015-2020 évekre szóló 
Környezetvédelmi Programja alapján a 
2017. évi Környezetvédelmi 
Intézkedési Terv tartalmára 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

január 31. (Benne a „Bársony 
Fót Program” elemei 
is, a Gazdasági 
Program 
Megvalósítási Terve 
3.4. pontja szerint!) 

 Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzéseiről, és döntés az 
Önkormányzat 2017. évi 
Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak 
részeként a közbeszerzési eljárások 
döntés-előkészítésének, döntéshozatali 
rendjének és a döntések 
végrehajtásának ütemezéséről 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 
(+közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

január 31. 

(közbeszerzési 
tanácsadótól 
január 24.!)  

Gazdasági 
Program hatályos 
Megvalósítási 
Terve szerint! 

 Döntés a Fóti tó és környéke 
funkciójának meghatározásáról, a 
fejlesztését célzó projektekről 
(folyományát lsd. a III. havi KT-ülés 
napirendjeként!) 

 

Alpolgármester 
által vezetett 
Munkacsoport 

PJB, EEB polgár-
mester 

január 24. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
1.3.9. pontja szerint! 
488/2016.(XI.23.) 
KT-határozat alapján 
átütemezve!! 

 Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. feladat-ellátásáról szóló 
keretszerződések módosításairól 

ügyvezető 
igazgató 

PJB, EEB polgár-
mester 

január 24. 532/2016.(XII.14.) 
KT-határozat 3./ 
pontja szerint! 

Március 29. 

 

 

% 

Beszámoló a szociális és gyermekjóléti 
intézmények 2016. évi szakmai 
munkájáról, továbbá döntés a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
önkormányzati feladatok 2016. évi 
ellátásáról szóló átfogó értékelés 
jóváhagyásáról 

ESZEI igazgató PJB, EEB polgár-
mester 

február 28.  

(Március 29. 
folytatás) 

Szabályzat-tervezet házi 
segítségnyújtás digitális 
jelzőrendszeres készülékeinek piaci 
alapú bérbeadásához 

ESZEI igazgató PJB, EEB polgár-
mester 

február 28. 441/2016.(X.26.) KT-
határozat 5./ pontja 
szerint! (213/B/2016. 
sz. anyag alapján!) 

 „Településszerkezeti Terv” főépítész (és PJB, EEB polgár- február 28. A 2016.09.27-én kelt 
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

tervezetének elbírálása 

(233/2015.(V.27.) KT-határozattal 
elfogadott Településtervezési 
szerződés-módosítás alapján, a – 2015 
nyara óta folyó - területcserékkel 
kapcsolatos hatósági eljárások 
befejezésétől függő előterjesztés 
legkorábbi időpontja: a térségi terület-
felhasználási engedély kézhezvételétől 
számított 6. hét utolsó munkanapja!!) 

Műhely Zrt.) mester 1835-106/2016. 
ikt.sz. főépítési 
tájékoztatás (és 
annak 2016.06.22-
én kelt, - Műhely 
Zrt.-től kapott – 1. sz. 
melléklete szerint 
csupán 
területrendezési 
hatósági eljárások 
befejezésére vár! 

 Szabályzat-tervezet házi 
segítségnyújtás digitális 
jelzőrendszeres készülékeinek piaci 
alapú bérbeadásához 

ESZEI igazgató PJB, EEB polgár-
mester 

február 28. 441/2016.(X.26.) KT-
határozat 5./ pontja 
szerint! (213/B/2016. 
sz. anyag alapján!) 

 Ajánlattételi felhívás a Tó környéki 
sétány és napközis épületegyüttes 
tervezésére 

(a beérkező ajánlatokról való döntés 
tervezett időpontja: júliusi KT-ülés!)  

Alpolgármester 
által vezetett 
Munkacsoport 

PJB, EEB polgár-
mester 

február 28. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
1.3.9. pontja szerint! 
496/2016.(XI.23.) 
KT-határozat alapján 

 Javaslat a Város Szociális térképéből 
adódó önkormányzati feladatok 
megvalósításnak feladat- és 
ütemtervére 

PJB-elnök és 
EEB-elnök 

PJB, EEB polgár-
mester 

február 28. 503/2016.(XI.23.) 
KT-határozat szerint! 

 Beszámoló a 2016. évben 
önkormányzati támogatásban 
részesített szervezetek és intézmények 
támogatási összegeinek 
felhasználásáról 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

március 7.  

 Javaslat a 2016/2017-es nevelési 
évben indítható óvodai csoportok 
számára. 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

március 7. Az intézményi 
beiratkozások 
időpontjáról III-ban, a 
nyári nyitva-tartásról 
és nyári napközis 
tábor szervezéséről 
február hóban az 
EEB dönt!! 

 Döntés a lakossági veszélyes 
hulladékok gyűjtésére szóló pályázat 
eredményéről 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

március 7.  

 Döntés a szúnyoggyérítési, és a hozzá 
kapcsolódó szakértői feladatok 
ellátására kiírt pályázat eredményéről 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

március 7.  

 Beszámoló a Bp. IV. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi 
tűzvédelmi tevékenységéről  

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

március 7.  

 Beszámoló a települési folyékony-
hulladék közszolgáltatás 2016. évi 
ellátásáról 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

március 7.  

 

% 

Beszámoló az erdészeti szakirányítási 
feladatok 2016. évi ellátásáról – s 
abban a 2017. évi feladattervről 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

március 7.  

(Március 29. 
folytatás) 

Együttműködési megállapodás-tervezet 
a multifunkcionális városi sportcsarnok 
pályázati forrásból történő 
megvalósítása céljával –TOVÁBBÁ 
döntés a pályázat IV. havi beadásáról? 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

március 7. 447/2016.(X.26.) KT-
határozat 4./ pontja 
szerint! (389/2016. 
sz. anyag alapján!) 

 Javaslat a Bérlakás-építési Program 
tartalmi elemeire 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

március 7. 502/2016.(XI.23.) 
KT-határozat 2./ 
pontja szerint! 
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

       

Április 26. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének 
zárszámadásáról és egyidejűleg: 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

április 4. Könyvvizsgálói 
véleménnyel! 

 Rendelet-alkotás az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének I. sz. 
módosításáról (a Zárszámadással 
megállapított pénzmaradvány egyidejű 
beépítésével!) 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

április 4. III. 23-ig leadott 
intézményi adatok 
alapján + 
könyvvizsgálói 
véleménnyel! 

 Éves összefoglaló jelentés az 
Önkormányzat és a Fóti KÖH 2016. évi 
belső ellenőrzéseiről 

belső ellenőr PJB polgár-
mester 

március 28. (Zárszámadással 
egyidejűleg, továbbá 
527/2016.(XII.14.) 
KT-határozat 2./ 
pontja szerint!! 

 Döntés a nyári szünidei 
gyermekétkeztetéshez történő 
önkormányzati hozzájárulásról 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

április 4.  

 Közbeszerzési eljárás indítása jégpálya 
kivitelezésére 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető (+ 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

április 4.  

 Közbeszerzési eljárás 
indítása”Vendégház” felújítására 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető (+ 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

április 4.  

 Közbeszerzési eljárás indítása 
gázenergia beszerzésére 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető (+ 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

április 4.  

 Tervező kiválasztása a Boglárka 
Óvoda felújításához (I.25-i KT-
döntéssel kiírt ajánlattételi felhívás 
esetén!) 

Városfejlesztési 
és -üzemeltetési 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

április 4. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
2.13.. pontja szerint! 

 Döntés a sport és kulturális 
tevékenységek támogatása iránti, 
EEB által kiírt pályázati felhívásra 
beérkező pályázatok támogatására az 
EEB által tett javaslatokról  

EEB PJB EEB-elnök április 5. Pályázati kiírás 
II.24.-én jelenhet 
meg, benyújtási 
határidő: III.31.! 

 

% 

Tájékoztató Fót egészségügyi 
ellátásának helyzetéről - az eü-i 
szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről 
szóló (EEB által 2016-ban kidolgozott 
szempontrendszer alapján készített) 
beszámolók szerint - benne a házi 
gyermek-orvosok beszámolói a Rota 
vírus elleni védőoltás 
hasznosulásának tapasztalatairól!  

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

EEB EEB-elnök április 4. A Szolgáltatók által 
III.28-ig benyújtott 
éves beszámolók 
alapján – és 
Z/297/2016.(VII.6.) 
KT-határozat szerint 

(Április 26. 
folytatás) 

Beszámoló a Fóti GESZ 2016. évi 
szakmai és gazdasági tevékenységéről 

GESZ-igazgató PJB, EEB polgár-
mester 

március 28.  

 Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi 
Közfoglalkoztatási Tervének 
végrehajtásáról 

Hatósági és 
ügyfélszolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

április 4.  

 Beszámoló a Fóti KÖH 2016. évi 
tevékenységéről 

Jegyző PJB, EEB polgár-
mester 

április 4. Csomádi KT 
2017.IV.18-i ülése 
elé is! 

 Beszámoló az Önkormányzat jogi 
képviselete ellátásának elmúlt félévi 

Önkormányzati 
tanácsadó 

- polgár-
mester 

április 4.  
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

tapasztalatairól 

 Döntés a Fót, 059/28 hrsz.-ú külterületi 
ingatlan telekmegosztásával létrejött 1 
hektáros alapterületű telkeinek 
értékesítésére irányuló nyilvános 
pályázati felhívás tervezetéről 

 

Városfejlesztés 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

április 4. 538/2016.(XII.14.) 
KT-határozat szerint! 

 Döntés az Önkormányzat és az 
egyházak együttműködési és 
támogatási irányelveinek 
meghatározásáról 

PJB-elnök és 
EEB elnök 

PJB, EEB polgár-
mester 

március 28. 549/2016.(XII.14.) 
KT-határozat szerint! 

       

Május 17. KÖRNYEZETVÉDELMI LAKOSSÁGI 
FÓRUM:  
A helyi környezetvédelmi rendelet 
végrehajtásának részidős tapasztalatai 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

 
- 

 
polgár-
mester 

 
Meghirdetés a helyi 
lap 2017.IV.-i 
számában! 

       

Május 24. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének II. sz. 
módosításáról 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

május 2.  

 Közbeszerzési eljárás indítása 
villamos-energia beszerzésére 

Városfejlesztés 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 
(és a 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

május 2.  

 Beszámoló a közrend és közbiztonság 
helyzetéről – az Önkormányzat 
Közbiztonsági Koncepciója és annak 
Feladatterve felülvizsgálata 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

EEB polgár-
mester 

május 2.  

 Döntés önkormányzati rendészeti szerv 
létrehozásáról (lsd. Gazdasági program 
Megvalósítási terve 1.3.10.2.3. pontját!) 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

május 2. 397/2016.(IX.28.) 
KT-határozat szerint! 

 Ajánlattételi felhívás tervezete a Szent 
Benedek u. 15. sz. alatti Egészségház 
felújításának terveztetésére 

Városfejlesztési 
és -üzemeltetési 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

május 2. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
2.13.. pontja szerint! 

 Döntés a 413/2016. sz. 
előterjesztésben nevesített, 
csatornázatlan ingatlanok helyzetének 
megoldására kidolgozott javaslatról 

Városfejlesztés 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

május 2. 524/2016.(XII.14.) 
KT-határozat szerint! 

 

% 

Beszámoló a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány 2016. évi 
tevékenységéről és gazdálkodásról 

Kuratórium 
elnöke 

PJB polgár-
mester 

április 25.  

(Május 24. 
folytatás) 

Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójának és közhasznúsági 
jelentésének elfogadásáról 

Kft. ügyvezető PJB polgár-
mester 

április 25.  

 Fót Város Önkormányzata új 
Közművelődési Koncepciójának 
tervezete 

FKKK igazgató PJB, EEB polgár-
mester 

április 25. 461/2016.(X.26.) KT-
határozat 1./ pontja 
szerint! (341/2016. 
sz. anyag alapján!) 

 Döntés reformkori városközpont 
ötletpályázatának kiírásáról 
(496/2016.(XI.23.) KT-határozat 
alapján másodízben módosított 
határidőre - folyományát lsd. a XI. havi 
KT-ülés napirendjeként!) 

Alpolgármester 
által vezetett 
Munkacsoport 

PJB, EEB polgár-
mester 

április 25. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
módosított 1.3.6.1. 
pontja szerint! 
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

Június 21. Helyi rendeletekkel kapcsolatos 
jogharmonizációs feladatok 

Jegyző PJB, EEB polgár-
mester 

május 30. 

 

 

 A helyi közművelődésről szóló 
26/2000.(XII.8.) KTr. sz. rendelet 
felülvizsgálata 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

EEB polgár-
mester 

május 30. 

 

461/2016.(X.26.) KT-
határozat 2./ pontja 
szerint! (341/2016. 
sz. anyag alapján!) 

 Javaslat a Fóti KÖH Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 
módosítására 

(csomádi KT véleményére is 
figyelemmel!) 

Jegyző PJB, EEB polgár-
mester 

május 30. 

 

Rendészeti szerv 
létrehozásáról szóló 
V-i KT-döntés 
függvényében, a  

 Közbeszerzési eljárás indítása 
irodaszer beszerzésére 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető (+ 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

május 30.  

 Döntés jégpálya kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

Városfejllesztési
és –üzemeltetési 
Osztályvezető (+ 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

május 30.  

 Javaslat Vendégház kialakítására és 
működtetésére 

(Gazdasági program Megvalósítási 
tervének módosított határidejű 3.1.7.1. 
pontja szerint!) 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

május 30. 496/2016.(XI.23.) 
KT-határozat alapján  

 Közbeszerzési eljárás indítása a 
Történelmi Városközpont közösségi 
tere fejlesztésének kivitelezésére 
(2017. májusra leszállított tervek 
alapján) 

Alpolgármester a 
„Városközpont 
Projekt” 
Projekt Irányító 
Munkacsoportja 
vezetőjeként 

PJB, EEB polgár-
mester 

május 23. 496/2016.(XI.23.) 
KT-határozat tal 
elfogadott feladatsor 
alapján 

       

Július 5. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének III. sz. 
módosításáról   

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

június 23.  

 

% 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálata 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

EEB polgár-
mester 

június 23. 316/2015.(VII.15.) 
KT-határozat szerint, 
2 évente esedékes! 

(Július 5. 
folytatás) 

Javaslat a Városképi Pályázati Alap 
pályázati feltételeire – továbbá 
tájékoztató a városképi szempontból 
érintett ingatlanok számáról 
(18/2016.(I.27.) KT-határozattal 
2016.VII.-ra módosított időpontra 
tervezett, de 2017-re áthúzódó 
napirend!) 

főépítész PJB, EEB polgár-
mester 

június 16. 389/2015.(IX.23.) 
KT-határozat 4-5./ 
pontjai szerint! 

 Döntés a Tó környéki sétány és 
napközis épületegyüttes tervezésére 
szóló (III-i KT-üésen kiírt) ajánlattételi 
felhívásra érkező tervekről 

Alpolgármester 
által vezetett 
Munkacsoport 

PJB, EEB polgár-
mester 

június 16. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
1.3.9. pontja szerint! 
496/2016.(XI.23.) 
KT-határozat alapján 

NYÁRI ÜLÉS-SZÜNET 2015. július 10-augusztus 31. között (SZMSZ szerint) 

Szeptember 27. A Testület szakbizottságainak 
beszámolói a ciklus harmadik évében 
végzett munkájukról - s ugyanekkor: 
A Polgármester beszámolója a 
Gazdasági program) végrehajtásának 
2. évi tapasztalatairól 

bizottsági 
elnökök 

Polgármester 

 

PJB, EEB polgár-
mester 

szeptember 5. 471/2015.(XI.18.) 
KT-határozat szerint! 
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

 Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről  

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

szeptember 5. VIII.22.-ig beadott 
intézményi adatok 
alapján!  

 Beszámoló a 2017/2018. nevelési év 
előkészítettségéről és az óvodai 
beiratkozások tapasztalatairól 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

EEB polgár-
mester 

szeptember 5. VIII.22.-ig beadott 
intézményi adat-
közlések alapján!  

 Beszámoló a Város Mezei 
őrszolgálatának 2017. I. félévi 
tevékenységéről 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

szeptember 5.  

 Javaslat a BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj-pályázat 2018. évi 
fordulójának támogatására 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

szeptember 5.  

 Döntés tisztítószer-beszerzésre kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményéről 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető (+ 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB polgár-
mester 

szeptember 5.  

 Döntés a rendkívüli települési 
támogatásként természetben nyújtott 
tűzifa beszerzéséről 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

szeptember 5.  

 Döntés az Önkormányzat 
tulajdonában lévő erdőterületek 
szakirányítási feladatainak ellátásával 
kapcsolatos pályázat kiírásáról 
(döntés a XII-i KT-ülésen!) 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

szeptember 5.  

 Beszámoló az Önkormányzat jogi 
képviselete ellátásának elmúlt félévi 
tapasztalatairól 

Önkormányzati 
tanácsadó 

- polgár-
mester 

szeptember 5.  

 

% 

Városháza tervezésre Tervezési 
Program véglegesítése, Intézkedési-
cselekvési terv jóváhagyása 

370/2015.(IX.23.) KT-határozattal 
2016.I-i ülésre ütemezett, de 2017-re 
áthúzódó napirend! 

Alpolgármester a 
„Városközpont 
Projekt” 
Projekt Irányító 
Munkacsoportja 
vezetőjeként 

PJB, EEB polgár-
mester 

augusztus 29. Városfejl. és –
üzemeltetési 
Osztályvezető 
közreműködésével 
(Folyományát ld. X-i 
KT-ülésre ütemezve! 
496/2016.(XI.23.) 
KT-határozat alapján 

(Szeptember 
27. folytatás) 

Döntés a Tó környéki park-rendezés, 
sétálóút, világítás, térfigyelő 
kamerarendszer, Tó vendéglő 
rendbehozatalát célzó részletes 
feladat- és ütemtervről 

Alpolgármester 
által vezetett 
Munkacsoport 

PJB, EEB polgár-
mester 

augusztus 29. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
1.3.9. pontja szerint! 
496/2016.(XI.23.) 
KT-határozat alapján 

 Rendelet-alkotás a Helyi Építési 
Szabályzatról 

(18/2016.(I.27.) KT-határozattal 
2016.01.27-ről 2016.12.14-re 
módosított időpontban is 
meghiúsult, így 2017. évre áthúzódó 
napirend: 03.29-i ülésen elfogadott 
TSZT esetén) 

főépítész (és 
Műhely Zrt.) 

PJB, EEB polgár-
mester 

augusztus 29. 

(Műhely Zrt. 
szállítási 
határideje 
2016.05.13.) 

Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
3.2.2.1. és 3.3.6.1. 
pontjai szerint – 
folyományait lsd. 
az X.-i és XI-i KT-
ülések 
napirendjein! 

Október 19. 2017. évi KÖZMEGHALLGATÁS Meghirdetés a IX.-i 
lapszámban!! 

 

Október 25. Rendelet-alkotás az Önkormányzata 
2017. évi költségvetésének IV. sz. 
módosításáról   

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

október 5.  

 A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
2018. évi Üzleti tervének elfogadása 

ügyvezető 
igazgató 

PJB polgár-
mester 

szeptember 
28. 

Közreműködő: 
Városfejlesztési és 
üzemeltetési ov. 

 Javaslat a Fóti Közszolgáltató Jogi és PJB, EEB polgár- október 5. A 487/2015. (XI.26.) 
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 
tagjainak megválasztására 

Koordinációs 
Osztály 

mester KT-határozattal 
megválasztott 
jelenlegi FB-tagok 
mandátuma 
2017.XII.17-vel lejár! 

 Tájékoztató az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

október 5. (beszállítói lista 
kontrollja!) 

 Fót Város Kommunikációs Koncepciója 
Intézkedési Tervének évenkénti 
felülvizsgálata –és annak részeként a 
„Fóti Hírnök” lap irányvonalának 
ellenőrzése 

Jogi és 
Koordinációs 
Osztály 

EEB polgár-
mester 

október 5. 469/2016.(X.26.) KT-
határozat 2./ pontja 
szerint! (387/2016. 
sz. anyag alapján!) 

 Ajánlattételi felhívás tervezete „Orvosi 
rendelő-II. ütem” terveztetésére 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

október 5. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
3.5.3. pontja szerint! 

 Koncepció-tervezet a Pirók-ház 
hasznosítására 

FKKK-igazgató PJB, EEB polgár-
mester 

szeptember 
28. 

Helyi Értéktár 
bevonásával - 
496/2016.(XI.23.) 
KT-határozat tal 
elfogadott feladatsor 
alapján 

 Közbeszerzési eljárás indítása a 
Városháza-projekt Megvalósíthatósági 
Tanulmányterve (Koncepciós terve) 
készítésére 

370/2015.(IX.23.) KT-határozattal 
2016.III.-i ülésre ütemezett, de 2017-re 
áthúzódó napirend! 

Városfejl. és –
üzemeltetési 
Osztályvezető (+ 
közbeszerzési 
tanácsadó) 

PJB, EEB polgár-
mester 

október 5. Alapját lsd. KT IX. 
havi ülésén 
véglegesített 
Tervezési 
Programként! 

 

% 

Döntés a Közlekedési Koordinációs 
Központtal történő egyeztetéshez 
szükséges felhatalmazásról (2016. II-
ról a HÉSZ elfogadását követő 
időpontra halasztott napirend!) 

Városfejl. és –
üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

október 5. Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
3.2.2.2. pontja 
szerint! 

(Október 25. 
folytatás) 

Tájékoztató az adókivetés és -behajtás 
tapasztalatairól, továbbá: a helyi 
adórendelet szerinti adómértékek, 
továbbá talajterhelési díjak 
felülvizsgálata és szükség szerinti 
módosítása (rendelet-alkotás) 

Adóhatósági 
szakreferens 

PJB jegyző október 5.  

November 22. Tájékoztató az Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésének I-III.n.éves 
teljesítéséről, mérleg- és eredmény-
kimutatással, továbbá a 2018. évi 
költségvetés-tervezést megalapozó 
költségvetési adatokról és 
gazdálkodási jellemzőkről (ezen az 
ülésnapon más napirendek nem 
tárgyalhatóak!): 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

október 31. Könyvvizsgálói 
vélemény, 
Közalkalmazotti 
Érdekegyeztető 
Tanács, valamint 
helyi roma 
nemzetiségi 
önkormányzat 

 1.Rendelet-alkotás a 2018. igazgatási 
szünet időpontjairól, és a 
közszolgálati tisztviselők 2018. évi 
illetmény-kiegészítéséről és 
bankszámla-hozzájárulásuk 
mértékéről 

Jogi és Koord. 
Osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

október 31.  

2. Bérleti szerződések esedékes 
meghosszabbítása (helyiség-, stb.) 

Városfejlesztési 
és -üzemeltetési 
osztályvezető 

PJB, EEB 
polgár-
mester 

október 25!  

3. Közterület-foglalás díjtételeinek 
felülvizsgálata, szükség szerinti 
módosítása 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB 
polgár-
mester 

október 25!  

4. A munkahelyi étkezési térítési 
díjakról szóló helyi rendelet 2018. évi 
díjtételeinek meghatározása 

Pénzügyi és 
adóügyi 

PJB, EEB 
PFB-elnök október 25!  
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Időpont Napirend Előterjesztés 
előkészítője   

Tárgyalja KT elé 
terjeszti  

Leadási 
határidő 

Megjegyzés 

osztályvezető 

5. A gyermek-, diák- és felnőtt 
szociális étkezési térítési díjakról 
szóló helyi rendelet 2018. évi 
díjtételeinek meghatározása 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB 
PFB-elnök október 25!  

6. Helyi kötelező közszolgáltatások 
díjtételeinek módosítása a 2018. évtől 
(folyékony hulladék-szállítás) 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB 
polgár-
mester 

október 25!  

7. A szociális és egészségügyi 
ellátásokról szóló helyi rendeletek 
szükség szerinti aktualizálása 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB 
polgár-
mester 

október 25! Törvénymódosítások 
függvényében! 

8. Döntés a Fóti Közművelődési 
Központ 2018. évi Munkatervéről 
(terembérleti díjakra tett javaslatokkal!) 

FKKK-igazgató PJB, EEB polgár-
mester 

október 25!  

 9. A köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló helyi rendelet 2018. évi 
díjtételeinek meghatározása 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB, EEB 
polgár-
mester 

október 25!  

(November 22. 
folytatás) 

Döntés Fót Város 2018. évi 
rendezvénytervéről 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

október 25!  

 Döntés a 2018-2019. évi közbeszerzési 
szakértői feladatok ellátásáról 

Városfejlesztési 
és- üzemeltetési 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

október 25!  

 Döntés reformkori városközpont 
(májusi KT-ülésen kiírt) ötletpályázatára 
beérkezett tanulmánytervekről 

főépítész PJB, EEB polgár-
mester 

október 18! Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
1.3.6.1. pontja 
szerint! 

 Döntés záportározók kialakításáról és 
költségvetéséről (2016. márciusról a 
HÉSZ elfogadását követő időpontra 
halasztott napirend!) 

Városfejlesztési 
és –üzemeltetési 
Osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

október 25! Gazdasági Program 
Megvalósítási Terve 
3.3.6.2 .pontja 
szerint! 

December 13. Rendelet-alkotás az Önkormányzat 
2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Pénzügyi és 
adóügyi 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

november 21.  

 Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. 
évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

Jegyző PJB, EEB polgár-
mester 

november 21.  

 Döntés az Önkormányzat tulajdonában 
lévő erdőterületek szakirányítási 
feladatainak ellátására 2017. IX. hóban 
kiírt pályázat eredményéről 

Hatósági és 
ügyfél-szolgálati 
osztályvezető 

PJB polgár-
mester 

november 21.  

 Beszámoló Fót Város 
Önkormányzatának nemzetközi 
kapcsolatairól 

Jogi és 
koordinációs 
osztályvezető 

PJB, EEB polgár-
mester 

november 21.  

 Döntés a Képviselő-testület 2018. évi 
Munkatervéről (benne a 2018. évi 
jogalkotási feladatokkal) 

Jegyző PJB, EEB polgár-
mester 

november 21. X.31.-ig kért, és 
XI.15.-ig benyújtható 
javaslatok szerint! 

(XII.15. =  Ünnepélyes (közös) évzárás lehetősége?! 12.00 órától 

TÉLI ÜLÉSSZÜNET 2017. december 20.-2018. január 20. között (SZMSZ szerint) 

2017. december 27-29. közötti 3 munkanapon a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – telefonügyeleti rendszert működtetve - zárva tart! 
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Az írásos anyagok (fenti Táblázat hatodik oszlopában feltüntetett) „leadási határideje” alapesetben a z 
Önkormányzat SZMSZ-e 3. sz. mellékletének előírásaihoz igazodik: a határnapon 13.00 órakor 
koordinátori értekezlet ellenőrzi a következő képviselő-testületi ülés előkészítettségét. (Ettől számított 
72 órán belül az előterjesztéseket a Hivatal jegyzői referense postázza – a következő heti bizottsági 
ülések meghívóival együtt!)A külső, azaz nem a Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézői és 
vezetői által készített előterjesztés-tervezeteket legkésőbb a fentebbi (hivatali) „leadási határidő” előtt 
gy héttel kell a hivatalhoz benyújtani, annak előzetes gazdasági és törvényességi ellenőrizhetősége 
érdekében. 
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Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 556/2016 

Tárgy: a „Fóti Hírnök című rendszeres 
önkormányzati lap kiadása” 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredménye 
(S/1.-354/A. sz. anyag) 
 

 
 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2016. december 14-i rendes, nyílt üléséről 
 

556/2016.(XII.14.) KT-határozat 
a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadása” 

tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménye 
(S/1.-354/A. sz. anyag) 

 
…../2016.(XII.14.) KT-határozat 

 
Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Fóti Hírnök című rendszeres 
önkormányzati lap kiadása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 
S/1-354/A. sz. előterjesztés tárgyalását elnapolja a Képviselő-testület 2017. januári rendes 
ülésére. 
Határidő: 2017. január 25. 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
Vass Szabina 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2016. december 14. 
 

 

 

 


