
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 1/2017. 

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén” tárgyban 2016. 
december 21-én meghirdetett pályázaton 
történő részvételről 

 
 K I V O N A T 

 
 

a Képviselő-testület 2017. január 17-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

1/2017. (I. 17.) KT. HATÁROZAT 
Döntés az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

tárgyban 2016. december 21-én meghirdetett pályázaton történő részvételről 
(40/2017. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyban 2016. december 21-
én meghirdetett pályázaton indul.  

 
A pályázat keretében tervezett kivitelezési költség bruttó 176.056.104,- Ft, melynek 
megfelelően bruttó 149.647.688,- Ft támogatási igényt nyújt be a 40/2017. sz. 
előterjesztés 3. sz. mellékeltében részletezett projektterv szerint „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése 
gazdaságfejlesztési céllal Fót Város területén” címmel, az alábbi 100% önkormányzati 
tulajdonú utcákra, helyrajzi-számú ingatlanokra vonatkozóan: 
 
- Tátra utca,   hrsz. 4001/19, hrsz. 3991 
- Veres Péter utca, hrsz. 6 
- Illyés utca,   hrsz. 4001/19 
- Szent István utca,  hrsz. 4020/6 
- Nagyváradi utca,  hrsz. 2151 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat összeállításához, 

annak kezeléséhez szerződött partnerét a Forrás-Trend Kft-t veszi igénybe. Egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, valamint a pályázat esetleges hiánypótlásához szükséges dokumentumok 
aláírására, illetve a szükséges intézkedések megtételére. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 

pályázatírói szolgáltatások fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 
beruházási kiadások között a „pályázati alap” sor terhére biztosítja.  

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűs 



 
5./  

 
6./  
7./  
8./ ítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyú pályázathoz 

szükséges önerő pénzügyi fedezetéhez szükséges bruttó 26.408.416 Ft keretösszeget, 
valamint önerős fejlesztésre további 30.000.000,- Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet „pályázati alap” soráról biztosítsa. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1./-2./: pont: azonnal, 3./ pont: azonnal, 4./ pont: a 2017. évi átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendelet, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet 
elfogadásakor 

 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 17. 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/2/2017. 

Tárgy: Halasztás iránti kérelem 
elbírálása útépítési és 
közműfejlesztési hozzájárulás 
tárgyában (K. H. és K. Gy.) (Z/3. sz. 
anyag) 

 
 

K I V O N A T 
 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/2/2017. (I.25.) KT-határozat 
Halasztás iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában 

(K. H. és K. Gy.)  
(Z/3. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 12 hónapos halasztást 
biztosít K. Gy.-nak és K. H.-nak útépítési közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, 
melynek új fizetési határideje: 2018.01.25. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
1./ pontban leírtaknak megfelelő döntésről a kérelmezőket értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: 2017. január 31. 
 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/3/2017. 

Tárgy: Halasztás iránti kérelem elbírálása 
útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás 
tárgyában (K. S-né) (Z/6. sz. anyag) 
 
 

 
 

K I V O N A T 
 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/3/2017.(I.25.) KT-határozat 
Halasztás iránti kérelem elbírálása  

útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás tárgyában (K. S-né)  
(Z/6. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 12 hónapos halasztást 
biztosít K. S-nének útépítési közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére, melynek új fizetési 
határideje: 2018.01.25. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
1./ pontban leírtaknak megfelelő döntésről a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: 2017. január 31. 
 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/4/2017. 

Tárgy: Döntés a támogatási kérelem 
ügyében (Z/26. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, zárt üléséről 
 
 
 
 

Z/4/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés a támogatási kérelem ügyében  

(Z/26. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1. napjától  
2017. december 31. napjáig havonta 144.000 Ft támogatást nyújt A. I. V. fejlesztésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott 
kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetét a 2017. évi átmeneti gazdálkodás „működési célú 
támogatás” sora, valamint a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja a Z/272/2015. (VI.24.) 
KT-határozat alapján. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
1./pontban meghatározott célra kössön támogatási szerződést M. L.-el az Önkormányzat 
államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) számú 
önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 
 
4./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete – a Polgármester útján - felkéri a Hivatalt és 
az Óvodák intézményvezetőit annak lehetőségei vizsgálatára, hogy a rászoruló gyermekek 
fejlesztése érdekében az Önkormányzat 2017. szeptember 1-jétől milyen módon tud 
gondoskodni óvodai fejlesztő pedagógusok foglalkoztatásáról (megbízási jogviszony, stb.). 



A vizsgálat megállapításairól - a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számára tett javaslatról szóló előterjesztés önálló részeként – a Képviselő-testület tájékoztatást 
kér a 2017. márciusi rendes ülésére.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/5/2017. 

Tárgy: Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ könyvtár 
vezetői pályázat jóváhagyása (Z/7. sz. 
anyag) 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/5/2017.(I.25.) KT-határozat 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ könyvtár 

 vezetői pályázat jóváhagyása  
(Z/7. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ Igazgatójának döntése alapján Kőszegi Réka határozott idejű, 2017. 
02. 01. napjától – 2022. 01. 31. napjáig tartó 5 évre történő kinevezésével egyetért. 
 
Felelős: FKKK igazgató 
Határidő: 2017. február 01.  
 
 
 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/6/2017. 

Tárgy: Döntés az FKF Zrt-vel kötendő 
Vállalkozási szerződésről (Z/9. sz. anyag) 
 
 
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/6/2017. (I.25.) KT-határozat 

Döntés az FKF Zrt-vel kötendő Vállalkozási szerződésről  
(Z/9. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/9/2017. 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 2017. január 1–
december 31. napja közötti időszakra Vállalkozási szerződést kíván kötni a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt-vel (a továbbiakban: FKF Zrt.; 1081 Budapest, Alföldi u. 7.; 
adószám: 12166602-2-44; cégjegyzékszám: 01-10-043157), a Z/9/2016. sz. előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti Vállalkozói szerződésben foglalt tartalommal.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Z/9/2017. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti Vállalkozási szerződést aláírja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben várható 
költségeket Fót Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése „Környezetvédelmi Alap” sora 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: a döntésről az FKF Zrt. értesítésére a döntést követő 5 napon belül; 2./ 
pont 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. 
 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/7/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás albérleti hozzájárulás 
tárgyában (Z/29. sz. anyag) 
 
 
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/7/2017. (I.25.) KT- határozat 

Tájékoztatás albérleti hozzájárulás tárgyában  
(Z/29. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az albérleti hozzájárulás 
tárgyában nyújtott, valamint a lakhatási megoldás ügyében tett lépésekről és alternatív 
lakásvásárlási javaslatról szóló tájékoztatást a Z/29/2017. számú előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon készségét, hogy legfeljebb 
egy naptári évre, maximum bruttó 50.000 Ft/hó összegű támogatási szerződést köt azon 
bérbeadóval, aki N.M és N.M-né és családja részére szívességi lakáshasználatot biztosít, és a 
(közüzemi költségek viselésére vonatkozó) támogatási szerződés megkötését – a szívességi 
lakáshasználatról szóló írásos megállapodás bemutatásával egyidejűleg – kérelmezi az 
Önkormányzattól. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti rendelkezéseknek megfelelő 
támogatási szerződést aláírja és a szükséges intézkedéseket megtegye.   
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a mindösszesen bruttó 600.000 Ft 
támogatási összeget az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében a pénzeszköz 
átadási soron szerepeltesse.    
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal, 2./ feltétel teljesülése esetén azonnal, 3./ 2017. február 7.    
 
 
 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/8/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadása” 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményéről (Z/34. sz. anyag) 
 
 

 
 

KIVONAT 
 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, zárt üléséről 
 
 

Z/8/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés a „Fóti Hírnök című rendszeres önkormányzati lap kiadása” tárgyában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
(Z/34. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásra az 
ajánlattételi határidőig 2 db ajánlat érkezett: 
 

Ajánlattevő neve: Havi ellenszolgáltatás (nettó Ft) 

WINDHAGER Kft. (2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.) 550.000,- Ft 

Profinyomtatás.hu Kft. (1119 Budapest, Tétényi u. 29.) 610.000,- Ft 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárásra 
benyújtott, az 1./ határozati pontban megnevezett Windhager Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
ajánlattevő ajánlata érvénytelen, a Profinyomtatás.hu Kft. ajánlata érvényes. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fóti Hírnök című 
rendszeres önkormányzati lap kiadása” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményes volt. A közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője a Profinyomtatás.hu Kft. 
 
4./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Dr. 
Sándor Ügyvédi Iroda közreműködésével a 2./ és3./ pontban foglalt döntésről írásban értesítse 
a Windhager Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Profinyomtatás.hu Kft. ügyvezetőit. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 3./ pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződést írja alá. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott szolgáltatás 
pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2017. évi 
átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletében, valamint a 2017. évi költségvetésében 
biztosítja, valamint felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési fedezet 2017. 



évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe, valamint a 2017. évi költségvetésbe történő 
beépítéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-3/ pont: azonnal, 4/ pont: döntést követő 10 napon belül, 5./ pont: a 
szerződéskötési moratórium lejártát (december 29.) követő legkorábbi időpontban, de 
legkésőbb 2017. február 2-ig (az ajánlati kötöttség lejártának időpontjáig), 6./ pont: a 2017. 
évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, valamint a 2017. évi költségvetés elfogadásakor 
 
 
 
 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 9/2017. 

Tárgy:  Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről (16/2017. sz. anyag) 
 
 

 KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

9/2017. (I.25.) KT-határozat 
 Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről  

(16/2017. 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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 10/2017. 

Tárgy:  Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről /Helpynet szerződés/ 
(16/2017. sz. anyag) 
 
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

10/2017. (I.25.) KT-határozat 
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

(16/2017. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kéri fel a Polgármestert, hogy 
készítsen előterjesztést a soron következő ülésre a „Helpynet településbiztonsági rendszer 
kiépítése tárgyában”, és nem járul hozzá ingyenes teszt indításához Fót Város Önkormányzat 
részére. 
A fenti döntésről a Helpynet Kft.-t írásban értesíteni kell. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 11/2017. 

Tárgy:  Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről (16/2017. sz. anyag 
III.) 
  
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

11/2017. (I.25.) KT-határozat 
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

(16/2017. sz. anyag III.) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerepes Város polgármestere és aljegyzője – 
közkegyelmi törvényjavaslat előterjesztését kezdeményező - felhívásához nem csatlakozik. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 12/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót Város közigazgatási 
területén történő lakossági veszélyes 
hulladékok gyűjtésével kapcsolatos 
pályázat kiírásáról (2. sz. anyag) 
  

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

12/2017. (I.25.) KT-határozat 
Döntés a Fót Város közigazgatási területén történő lakossági veszélyes hulladékok 

gyűjtésével kapcsolatos pályázat kiírásáról 
(2. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2017. évben” 
szolgáltatásra vonatkozóan Fót Város Önkormányzat Versenyszabályzata alapján vállalkozói 
ajánlatkérési eljárást folytat le. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 21. 10.00 óra ajánlat 
beadási határidővel jóváhagyja a 2/2017. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
Ajánlattételi felhívást, Ajánlattételi dokumentációt és Vállalkozási szerződés tervezetet. 
 
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 2017. március havi 
rendes ülésére a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2017. évben szolgáltatási feladatok 
ellátása tárgyában. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2017. január 31., 4./ pont: KT 2017. március 7. 
 
 
 
 
 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



Fót, 2017. január 26. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 13/2017. 

Tárgy Döntés a szúnyoggyérítési és a 
hozzá kapcsolódó szakértői feladatok 
ellátására vonatkozó versenyeztetési 
eljárás megindításáról (4.sz. anyag) 
  

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

13/2017. (I.25.) KT-határozat 
Döntés a szúnyoggyérítési és a hozzá kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 

vonatkozó versenyeztetési eljárás megindításáról 
(4. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót közigazgatási 
területére vonatkozó szúnyoggyérítési és szakértői feladatok ellátása tárgyában, Fót Város 
Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzata alapján 
versenyeztetési eljárást folytat le. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13. 14:00 óra, valamint 2017. 
február 13. 16:00 óra ajánlat beadási határidővel jóváhagyja a 4/2017. sz. előterjesztéshez 3. 
sz. mellékletét, valamint a 4. sz. mellékletét képező Ajánlattételi felhívást, Ajánlattételi 
dokumentációt, Vállalkozási és Megbízási szerződés tervezetet.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az 
Önkormányzat nevében az eljárás lebonyolításáról. 
 
4./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat értékelje - az étékelés szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás - 
annak alapján, értékeléssel együtt, terjessze elő a Képviselő-testület 2017. évi március havi 
rendes ülésére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./- 3./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül; 4./ pont: 2017. március 7. 
 
 
 
 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



Fót, 2017. január 26. 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 14/2017. 

Tárgy:  Döntés Fót Város Önkormányzat 
2017. évi Közfoglalkoztatási tervéről (13. 
sz. anyag) 
 
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
14/2017. (I.25.) KT- határozat  

Döntés Fót Város Önkormányzat 2017. évi Közfoglalkoztatási tervéről 
(13. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft., 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet, valamint a Fót Város Önkormányzata 2017. évi 
közfoglalkoztatási tervét a 13/2017. (I. 25.) számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, egyúttal biztosítja a 6.740e Ft önrészt és a 2017. évi költségvetésbe 
betervezi a 29.762.314 Ft személyi és bér járulékait. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft-t, a 
Gazdasági Ellátó Szervezetet, és Fót Város Polgármesterét, hogy közfoglalkoztatási kérelmet 
az 1./ pontban foglaltaknak megfelelően dolgozza ki és nyújtsa be. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 a 2017. évi költségvetés terhére 792.000.-Ft támogatást nyújt.  

 
4./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
közfoglalkoztatás keretén belül a Kulturális Közfoglalkoztatási Program csatlakozásához a 
szándéknyilatkozatot, valamint az Együttműködési megállapodást írja alá.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./, 
valamint a 3./ pontban meghatározott összeget építesse be a 2017. évi költségvetésbe. 
 

Felelős: Polgármester 
Határidő: 1./, 3./ és 5./ pont: a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadásakor, 2./ és  
4./ pont a kiírásban meghatározott határidőn belül  
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 15/2017. 

Tárgy:  Fót Város Önkormányzata és a Fóti 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 
kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata (17. sz. anyag) 
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
15/2017. (I.25.) KT-határozat 

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

(17. 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 együttműködési 
megállapodást felülvizsgálta és úgy dönt, hogy a 17/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglalt módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1./ pontban 
megjelölt megállapodás Fót Város Önkormányzata nevében aláírására. 
 
Felelős:  Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. január 31. 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 16/2017. 

Tárgy:  Döntés a 2018-2020. évi részletes 
út- és járdaépítési (felújítási) ütemtervek 
tárgyában (24. sz. anyag) 
 

 
 
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

16/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában 

(24. 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 2018-ban az alábbi utak vonatkozásában készítteti el 3.634 fm hosszban:  
 
1.) Bartók Béla u. - 466 m   

2.) Vörösmarty u. - 165m  

3.) Áchim András u. - 278m 

4.) Sport  u. - 450 m  

5.) Klára u. - 250 m 

6.) Ybl Miklós u. - 501 m 

7.) Sopronok u. - 216 m 

8.) Muharay Elemér u. - 218 m 

9.) Mária u. - 450 m 

10.) Szent László u. - 230 m 

11.) Csillagdomb u. - 270 m 

12.) Zöldmező u. - 140 m 

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi tervezési 
munkákra bruttó 15.000.000 Ft-os keretösszeget biztosít a 2018. évi költségvetésbe és felkéri 
a polgármestert, hogy a fedezetnek a 2018. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében 
intézkedjen.  
 
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 2019-ben az alábbi utcák vonatkozásában készítteti el 3.078 fm hosszban: 
 
1.) Bartók Béla köz - 350 m 

2.) Pataksor u. - 150  m 

3.) Hunyadi u. - 312 m 



4.) Wass Albert  u. - 237 m 

5.) Tóth Kázmér u. - 110 m 

6.) Zugló I. - 91 m 

7.) Zugló IV. - 175 m 

8.) Zugló V. - 73 m 

9.) Kopolya u.  - 180 m 

10.) Szántóföld u. – 120 m 

11.) Vasútsor u. - 276 m 

12.) Bükk u. - 220 m 

13.) Körösfő u. - 350 m 

14.) Honfoglalás sétány - 65 m 

15.) Kalász u. felső szakasz - 135 m 

16.) Móricz Zsigmond köz - 104 m 

17.) Hargita u. északi vége - 80 m 

18.) Németh Kálmán köz - 50 m 

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi tervezési 
munkákra bruttó 13.000.000 Ft-os keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetésbe és felkéri 
a polgármestert, hogy a fedezetnek a 2019. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében 
intézkedjen.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a járdafelújítást 2018-
ban az alábbi utcában készítteti el 350 fm hosszban: Kossuth Lajos utca páratlan oldalán a 
Dózsa György utca és Deák Ferenc utca között.  
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018. évi kivitelezési 
munkákra bruttó 14.000.000 Ft-os keretösszeget biztosít a 2018. évi költségvetésbe és felkéri 
a polgármestert, hogy a fedezetnek a 2018. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében 
intézkedjen. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a járda felújítást 2019-ban az 
alábbi utcában készítteti el 450 fm hosszban: Vörösmarty utca páros oldalán a 8. házszámtól 
az Öreghegyi utcáig.  
 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi kivitelezési 
munkákra bruttó 18.000.000 Ft-os keretösszeget biztosít a 2019. évi költségvetésbe és felkéri 
a polgármestert, hogy a fedezetnek a 2019. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében 
intézkedjen. 
 
9./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a járdafelújítást 2020-
ban az alábbi utcában készítteti el 350 fm hosszban: Rákóczi utca páros oldalán a vasúti 
átjárótól a Dózsa György utcáig. 
 
10./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi kivitelezési 
munkákra bruttó 14.000.000 Ft-os keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetésbe és felkéri 



a polgármestert, hogy a fedezetnek a 2020. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében 
intézkedjen. 
 
11./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kisalagi Sportpálya körüli 
járdát a 2017. évben építteti meg. A Képviselő–testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
pénzügyi fedezetként bruttó 7.420.000,-Ft keretösszeget az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletébe, a Beruházások között szereplő „Járdaépítés” sor 33.080.000 Ft-nyi 
előirányzata terhére építsen be.   
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: a 2018. évi költségvetés tervezésekor, 3.-4./ pont: a 2019. évi 
költségvetés tervezésekor, 5.-6./ pont: a 2018. évi költségvetés tervezésekor, 7/-8./ pont: a 
2019. évi költségvetés tervezésekor, 9.-10./ pont: a 2020. évi költségvetés tervezésekor, 11./ 
pont: azonnal 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 17/2017. 

Tárgy:  Döntés 1 db új játszótér építése és 
1 db meglévő bővítése tárgyában 
(20. sz. anyag) 
 
 
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

17/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés 1 db új játszótér építése és 1 db meglévő bővítése tárgyában 

(20. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Dózsa Gy. 12-14. 
Ifjúsági Ház melletti 1896 hrsz. alatti helyszínen levő és az Erkel Ferenc téren a 2155 hrsz. 
alatti „Gesztenyés megnevezésű” üres telkekre új játszótereket épít, a jelen határozat 
melléklete szerinti műszaki tartalom szerint. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1./ pontban meghatározott feladatokra a kivitelezőt 
versenyeztetési eljárás keretében választja ki és az erre vonatkozó ajánlattételi felhívást és 
annak műszaki tartalmát elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, melynek 
aláírására felhatalmazza a polgármestert, azzal, hogy az ajánlattételi felhívás alábbi gazdasági 
társaságoknak küldje meg: 
 

� Gulyás Team Bt. képviseli Gulyás András, 2151 Fót, Szent Imre u.143, 06-30-203-
9441 

� Royal Kert Kft.képviseli Nyíri András, 8200 Veszprém, Tirat Carmel út 2., 06-88-560-
564 

� Kotu -2005 Kft Turi Csaba,3200 Gyöngyös, Jászsági út 3/3.,06-30-215-1568 
� RD-Master Kft. Bartl Erzsébet,1223 Budapest, Nagytétényi út,190/BI/2., 06-88-439-

675 
 

3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2 db új játszótér építése tárgyában lefolytatott 
eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az 
ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
4./ A Képviselő–testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat értékelje és az 
értékelést követően terjessze a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. 
 
5./ A Képviselő–testület úgy dönt, hogy a 2 db új játszótér építésére pénzügyi fedezetként 
bruttó 10.000.000,-Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletében, valamint az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló rendeletében.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 3./pont: az 
ajánlatok beérkezését és értékelését következő rendes Képviselő-testületi ülésre, 4./pont: az 
ajánlatok beérkezését és értékelését követően 10 munkanapon belül, 5./pont: az 



Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet módosításának 
elfogadásakor. 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott Mellékletet lsd. a Jegyzőkönyv 5. sz. 
mellékleteként csatolva! 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 18/2017. 

Tárgy:  Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról (25. sz. 
anyag) 

 
 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

18/2017. (I.25.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(25. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 25/2017. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 450/2016. (X.26.) KT 
határozat végrehajtási határidejét a 2017. februári ülésére módosítja; a 219/2016. (V.25.) KT. 
határozat és a 471/2016. (X.26.) KT határozat végrehajtási határidejét a 2017. márciusi 
ülésére módosítja; a 408/2016. (IX.28.) KT határozat és az 543/2016.(XII. 14.) KT határozat 
végrehajtási határidejét a 2017. áprilisi ülésére módosítja; a 304/2015. (VII.15.) KT határozat 
(7), (9) és (13) bekezdésének végrehajtási határidejét pedig a 2017. júniusi ülésére módosítja. 
 
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: 1-2./ pontok azonnal, 3./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 
 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 19/2017. 

Tárgy:  Döntés a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
tisztviselői 2017. évi illetményalapjának 
megállapításáról – önálló képviselői 
indítvány  (1. sz. anyag) 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 

19/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői 2017. évi 

illetményalapjának megállapításáról 
(1. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló XC. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, az abban foglaltak szerint a Fóti Közös Önkormányzat Hivatalnál foglalkoztatott 
közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre vonatkozóan 42.515 forintban kívánja 
megállapítani. 
 
2./ A Testület felkéri a Jegyzőt, hogy a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának 42.515 
forintban történő megállapításához szükséges rendelet-tervezetet a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló XC. törvény 59. § (6) bekezdésében foglaltak szerint 
dolgozza ki. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés II. számú 
verzióját úgy terjessze elő, hogy az önkormányzati dolgozók (közalkalmazottak, hivatali 
ügykezelők és munkavállalók) részére évi egyszeri kereset kiegészítésként (az eddig nettó 100 
eFt/fő keretösszeg helyett) nettó 200 eFt/fő keretösszeg beépítéséről gondoskodjon.  
 
4./ A Testület elkéri a Polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet oly módon terjessze a 
képviselő-testület elé, hogy annak rendelkezéseit 2017. január 1-től érvényesen alkalmazni 
lehessen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. január 31. 3-4./ pont: 2017. február 7. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 20/2017. 

Tárgy:  A 2017. évi költségvetés-tervezete 
(I. verzió) (21. sz. anyag) 

 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 

20/2017.(I.25.) KT-határozat 
A 2017. évi költségvetés-tervezete (I. verzió) 

(21. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a központi államigazgatási szervekről, 
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvénnyel 
egyezően - Fót Város polgármesterének illetményét 2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal 
havi bruttó 698.000,- Ft-ban, azaz Hatszázkilencvennyolcezer forintban állapítja meg. A 
Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 
polgármester havi költségtérítését egyidejűleg az illetményének 15%-ában, 104.700,- Ft-ban, 
azaz Száznégyezer-hétszáz forintban állapítja meg. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 584/2014.(XII.22) Kt. határozattal a 
polgármesteri illetmény 90%-ában meghatározott alpolgármesteri illetményt - a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
2010. évi XLIII. törvény változása okán – 2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal havi bruttó 
628.200,- Ft-ban, azaz Hatszázhuszonnyolcezer-kettőszáz forintban állapítja meg. A 
Képviselő-testület a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az 
alpolgármester havi költségtérítését egyidejűleg az illetményének 15%-ában, 94.230,- Ft-ban, 
azaz Kilencvennégyezer-kettőszázharminc forintban állapítja meg. 
 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 21/2017. 

Tárgy: A 2017. évi költségvetés-tervezete  
(21. sz. anyag) 
 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 

21/2017.(I.25.) KT-határozat 
A 2017. évi költségvetés-tervezete 

(21. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24. § bekezdése alapján - Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletének tervezetét az alábbi változtatással kéri végszavazásra előterjeszteni a Képviselő-
testület 2017. februári testületi ülésére: 
„A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Jogi Bizottságát, hogy az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetése tervezetének I. verziójában jelzett 1.349.485 eFt hiány csökkentése érdekében a 
beruházási és felújítási kiadásokat vizsgálja felül és tegyen javaslatot azoknak a költségvetési 
rendelet Várólistáján történő szerepeltetésére.” 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2017. február 3. 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 22/2017. 

Tárgy:  Döntés 3 db új buszváró építéséről 
és meglévő 8 db buszváró felújításáról 
(12. sz. anyag) 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 

22/2017. (I.25.) KT-határozat 
Döntés 3 db új buszváró építéséről és meglévő 8 db buszváró felújításáról) 

(12. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 442/2016.(XI.26.) KT-
határozatát visszavonja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 12/2017. sz. előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező terv és árazatlan költségvetés kiírás alapján az alábbi munkák 
versenyeztetési eljárását elindítja: 
a) 3 db új buszvárót építtet az alábbi helyszíneken: 

• Vörösmarty tér (református templommal szemben) nagyméretű buszváró 
• Dózsa Gy. út 2. sz. előtt kisméretű buszváró 
• Németh Kálmán u. (Millenniumi park előtt) egyedi kialakítású buszváró 

 
b) Az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő árazatlan költségvetés kiírás alapján a 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)  
• Shell kúttal szemben  (Fót-Bp.)  

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2./pont szerint feladat 
megvalósulása érdekében versenyeztetési eljárást indít az előterjesztés 3.sz. mellékletében 
szereplő ajánlattételi felhívás szerint, felhatalmazva a polgármestert az ajánlattételi felhívás 
aláírására, melyet az alábbi gazdasági társaságoknak küld ki: 
 
Techno-Qualitas Kft. HargitaiSzabolcs 1194 Budapest,Karton u.8. 
Keszi- Bau Kft Szabó István  2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.sz. 
Grander Home Kft. Erdélyi Zoltán 2151 Fót,Garabonciás u.15. 
Labi 2006 Kft.  Labant István  2120 Dunakeszi, Hóvirág u.11. 
Fóti KFt. Sólyomvári Erika 2151 Fót,Malom u.1. 
Saturnus Kft. Farkas Sándor  Bp.,Ferihegyi út.90. 
Pannon Modul Kft. Veres Hajnalka 1035 Bp., Kerék u.34. 

 



4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő–testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatok kiértékeléséről készítsen előterjesztést az azt követő rendes Képviselő-testületi 
ülésre, melyen a nyertes személyéről a döntést a Képviselő-testület hozza meg. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3 db új buszváró 
építésének fedezetére bruttó 16.000.000,-Ft, a 8 db meglévő buszváró felújításának fedezetére 
bruttó 4.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, az Önkormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló és az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-2/pont: azonnal, 3./pont: a döntést követő 15munkanapon belül, 4./pont: az  
ajánlatok kiértékelését követő rendes Képviselő-testületi ülés, 5./pont: a 2017. évi átmeneti 
gazdálkodás 1. sz. módosításának elfogadásakor valamint a 2017. évi költségvetési rendelet 
elfogadásakor. 
 
 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 23/2017. 

Tárgy:  Döntés a „Fót, Történelmi 
Városközpont Piac és Sétány, Közösségi 
tér tervező kiválasztása” tárgyában (15. sz. 
anyag) 
 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 

23/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Történelmi Városközpont Piac és Sétány, Közösségi tér tervező kiválasztása” 

tárgyában 
(15. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Történelmi Városközpont 
Sétány és Parkoló Közösségi Tér kialakításához készült tervezési programot a 15/2017.sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Történelmi Városközpont 
Sétány és Parkoló Közösségi Tér kialakítás tervezési feladataival a 15/2017.sz. előterjesztés 3. 
sz. mellékletében szereplő árajánlat alapján megbízza a Vándorépítész Kft-t (1034 Budapest, 
Kecske utca 25.), egyúttal felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a tervezési szerződést írja 
alá a 15/2016.sz.előterjesztés 4. sz. mellékletében rögzített tartalommal. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Történelmi Városközpont 
Sétány és Parkoló Közösségi Térpénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet 1. sz. módosításában, valamint az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében a Beruházási kiadások a „Történelmi városközpont 
közösségi tér (Piac sétány) tervezés és kivitelezés” soráról bruttó 7.200.000,-Ft összegig 
biztosítja. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-2./pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 3./pont: az Önkormányzat 2017. 

évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 1. sz. módosításának elfogadásakor, 
valamint az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
elfogadásakor. 

 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 24/2017. 

Tárgy:  Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 
2016. évi beszámolója, illetve a 2017-es 
évre vonatkozó munkaterve (19. sz. 
anyag) 
 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 

24/2017.(I.25.) KT-határozat 
Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2016. évi beszámolója, illetve a 2017-es évre vonatkozó 

munkaterve 
(19. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíró Zoltán Fejlesztési tanácsnok 2016. 
évi beszámolójáról és 2017. évi Munkatervéről szóló 19/2017. sz. előterjesztés tárgyalását 
2017. februári rendes ülésére elnapolja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 22. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 25/2017. 

Tárgy:  Döntés a „Fót, Hargita utca 36. 
szám alatti ESZEI, Hargita utca és Sarló 
utca sarkán lévő térkővel történő 
burkolása, valamint a járda bővítése” 
tárgyában (30. sz. anyag) 
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
25/2017. (I.25.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Hargita utca 36. szám alatti ESZEI, Hargita utca és Sarló utca sarkán lévő 
térkővel történő burkolása, valamint a járda bővítése” tárgyában 

(30. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Hargita utca 36. szám 
alatti ESZEI, Hargita utca és Sarló utca sarkán lévő terület térkővel történő burkolása, 
valamint a járda bővítése” kivitelezését a 30./2017.sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerint 
elfogadja és megrendeli a Szemper Plusz Kft.-nél a kivitelezés elkészítését az ajánlat alapján. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
30/2017.sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kivitelezési szerződést írja alá. 
 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
feladat kivitelezési költségének pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásában valamint a 2017. évi költségvetési rendeletben biztosítja.  

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a 2017. 

évi átmeneti gazdálkodás valamint költségvetési rendelet elfogadásakor. 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 26/2017. 

Tárgy:  A 2017. évi városi rendezvényterv 
módosítása (33. sz. anyag) 
 

 
 
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
26/2017. (I.25.) KT-határozat 

A 2017. évi városi rendezvényterv módosítása 
(33. 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 

Fóti Farsangi 
Disznótoros 
rendezvény 

2017. 
február 18.  

Önk. 2.000.000 Ft FKKK 

Tavaszi hadjárat 
 
Károlyi huszárok 
ünnepe 

április 8. 8.30 
(szombat) 
április 9. 
(vasárnap) 

Tám. szerz.  
 
Önk. 

80.000 Ft 
 

420.000 Ft 

Sándor Huszárok 
Egyesület és 
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 

Közszolgálati 
Tisztviselők  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 
 



 

2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./, 
meghatározott összeget építesse be a 2017. évi költségvetésbe, és a Fóti Farsangi Disznótoros 
szabadtéri rendezvény költségeit a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe. 

Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
módosításakor, a 2017. évi költségvetés elfogadásakor 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 
 

Regionális vers-és 
prózamondó verseny 
 

november Tám. szerz.  200.000 Ft Fóti Értékközvetítő 
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  

Fóti Suliolimpia 2016/2017. 
tanév 

Tám. szerz. 900.000 Ft Lendvai Balázs 

Egyéb kulturális 
tartalék keret  

 Önk. 8.800.000,-Ft 
 

FKÖH 

Összesen:    23.200.000 Ft  

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 27/2017. 

Tárgy:  Döntés „A jégpálya jegyszedési és 
őrzésvédelmi feladatainak ellátása” 
tárgyában (38. sz. anyag) 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

27/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés „A jégpálya jegyszedési és őrzésvédelmi feladatainak ellátása” tárgyában 

(38. sz. anyag) 
 
 Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Eco Smart Group Kft.-vel 
kötött, a 38/2017. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Megállapodást, valamint az abban 
foglalt feltételeket jóváhagyja. 
 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 28/2017. 

Tárgy:  Döntés a Fót, Ady E. u. 19/2. szám 
alatti önkormányzati lakás felújításáról 
(28. sz. anyag) 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 
 

28/2017. (I.25.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Ady E. u. 19/2. szám alatti önkormányzati lakás felújításáról 

(28. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Fót, Ady E. utca 
19/2. szám alatti  önkormányzati lakást a 28/2017. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező  
árazatlan költségvetés kiírás alapján. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Ady E.u.19/2 számú 
ingatlan felújítására vonatkozó ajánlattételi felhívást az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Az ajánlattételi 
felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak megküldi: 
 

Techno-Qualitas Kft. Tenkő Árpád  1194  Budapest, Karton u. 8. 

Keszi- Bau Kft Szabó István  2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4. sz. 

Grander Home Kft. Erdélyi Zoltán 2151 Fót, Garabonciás u.15. 

Labi 2006 Kft.  Labant István  2120 Dunakeszi, Hóvirág u.11. 

Fóti Kft. Sólyomvári Erika 2151 Fót, Malom u.1. 

Saturnus Kft. Farkas Sándor  Bp., Ferihegyi út.90. 

Pannon Modul Kft. Veres Hajnalka 1035 Bp., Kerék u.34. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő –testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett 
ajánlatokat értékelje és készítsen előterjesztést a pályázatok értékelését követő rendes 
Képviselő-testületi ülésre. A nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a Képviselő-testület 
hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást kérő ajánlattevő. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott feladat fedezetére bruttó 4.500.000,- Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 
2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 1. számú módosításakor, valamint az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 



Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntést követő 15 munkanapon belül, 3./pont: az 
ajánlatok értékelését követő rendes Képviselő-testületi ülés, 4./pont: 2017. évi átmeneti 
gazdálkodás valamint költségvetési rendelet elfogadása 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 29/2017. 

Tárgy:  Döntés Fót, Sarló u. 4. sz. alatti 
ingatlan értékesítéséről (10. sz. anyag) 

 
 
 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

29/2017. (I.25.) KT-határozat 
Döntés Fót, Sarló u. 4. sz. alatti ingatlan értékesítéséről  

(10. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát 1/1 
arányban képező Fót, Sarló utca 4. sz. alatti 3961 hrsz-on nyilvántartott telkes ingatlant 
12.400.000,- forint értékbecsült áron L. A. részére értékesíti. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 1./ pontban körülírt ingatlanra 
vonatkozó az adásvételi szerződés megkötése érdekében a szükséges egyeztetéseket L. A-val 
folytassa le és az egyeztetett szövegű adásvételi szerződést írja alá, az adásvételi szerződéshez 
kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./: döntést követő 15 munkanapon belül. 
 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 30/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Katolikus Óvoda 
ingatlan csereszerződés módosításáról 

(11. sz. anyag) 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

30/2017. (I. 25.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Katolikus Óvoda ingatlan csereszerződés módosításáról 

(11. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 2012. március 29-én, Fót 
Város Önkormányzata és a Fóti Római Katolikus Egyházközség között megkötött Ingatlan 
csereszerződés I. számú, a 11/2017. sz. előerjesztés 3. számú melléklete szerinti 
módosításához, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2017. március 20. 
 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 31/2017. 

Tárgy:  Döntés Dózsa Gy. u. 12-14. 
Ifjúsági Ház belső udvari korlátainak 
javítása tárgyában (23. sz. anyag) 

 
 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

31/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés Dózsa Gy. u. 12-14. Ifjúsági Ház belső udvari korlátainak javítása tárgyában  

(23. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dózsa Gy. u. 12-14. sz. 
alatti Ifjúsági Ház belső udvari korlátait a balesetveszély elhárítása érdekében meg kívánja 
javíttatni, az e határozat mellékletét képező árazatlan műszaki tartalom szerint. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat elvégzésére – 2017. február 3-i 
beadási határidővel, és legfeljebb két hetes kivitelezési határidővel - árajánlatot kér a Keszi-
Bau Kft.-től (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) és a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.-
től (2151 Fót, Malom u. 1.) – felhatalmazva a Polgármestert, hogy döntsön az alacsonyabb 
összegű árajánlatot tevő kft-ről, és kösse meg vele a kivitelezői szerződést. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladatra a fedezetet bruttó 500.000,-Ft 
– azaz Ötszázezer forint - keretösszegben az Önkormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletében biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ azonnal, 2./pont: a döntést követő 5 munkanapon belül, 3./pont: az 
Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 1. sz. módosításának 
elfogadása részeként azonnal 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott Mellékletet lsd. a következő oldalon 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



31/2017.(I.25.) KT-határozat melléklete 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 32/2017. 

Tárgy: Földgázszállító Zrt. vételi szándéka 
a 011/9 hrsz-ú ingatlanra (27. sz. anyag) 

 
 
 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

32/2017. (I. 25.) KT-határozat 
Földgázszállító Zrt. vételi szándéka a 011/9 hrsz-ú ingatlanra  

(27. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzata 1/1 hányadban tulajdonában lévő, Fót 011/9 hrsz-ú, szántó művelési ágban 
felvett, külterületi, mezőgazdasági övezetbe tartozó, 2071 m2 területű, forgalomképes 
minősítésű ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat egy példányát 1. 290.000.-Ft eladási ár 
megjelölésével küldi vissza a Földgázszállító Zrt. nevében eljáró Centrál Geo Kft. (5000 
Szolnok, Mária u. 10.) részére. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatunk elfogadása esetén az 
ingatlan adásvételi szerződést aláírja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben ajánlatunk nem 
kerül elfogadásra, úgy folytasson tárgyalásokat a Centrál Geo Kft.-vel, és a kölcsönösen 
kialkudott vételár szerinti adásvételi szerződést írja alá.   
  
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül; 2./ pont: adásvételi szerződés 
kézhezvétele után 10 munkanapon belül, 3./ pont: megállapodás után, az ingatlan adás-vételi 
szerződés kézhezvételét követő 15 munkanapon belül. 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 33/2017. 

Tárgy:  Döntés a Rákóczi Szövetség 
„Beiratkozási Ösztöndíj Programja” 
támogatásáról (35. sz. anyag) 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

33/2017. (I.25.) KT-határozat  
Döntés a Rákóczi Szövetség „Beiratkozási Ösztöndíj Programja” támogatásáról  

(35. 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 2017. évi költségvetésébe építtesse be, és a költségvetési rendelet 
elfogadását követő 8 napon belül a Támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete 
hatálybalépését követő 8 napon belül 
 
 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 34/2017. 

Tárgy:  Döntés a Kisalag Sport Club 
támogatásáról (36. sz. anyag) 
 

 
 
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

34/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról  

(36. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.800.000 Ft támogatást 
nyújt a Kisalag Sport Club sportlétesítményének fenntartására és üzemeltetésére azzal a 
megkötéssel, hogy a támogatási összeg folyósításának előfeltétele költségvetési terv 
benyújtása.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2017. 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, 2./pont: 2017. évi költségvetés elfogadása, 3./pont: 2017. évi 
költségvetés elfogadását követő 8 napon belül.  
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 35/2017. 

Tárgy:  Döntés Mató Gyula paralimpikon 
támogatásáról (37. sz. anyag) 
 

 
 
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

35/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés Mató Gyula paralimpikon támogatásáról  

(37. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete készségét nyilvánítja ki arra, hogy Mató 
Gyula paralimpikonnnal – felkészülése bekerülési költségeinek támogatása céljával – 2017. 
február–május hónapokra egyösszegű, 150.000,-Ft értékű Támogatási Szerződést köt, azzal a 
megkötéssel, hogy a támogatási összeg folyósításának előfeltétele az összeg felhasználásáról 
szóló költségvetési terv benyújtása a Kérelmező által. 
 
2./ A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
támogatás összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítsa. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
célra kössön támogatási szerződést Mató Gyulával 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: 2017. évi költségvetés elfogadása, 3./pont: 2017. évi 

költségvetés elfogadását követő 8 napon belül 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 36/2017. 

Tárgy: Döntés a „Göd Nevelek 
településrész a dunakeszi szennyvíz-
elvezetési agglomerációhoz történő  
csatlakozás” tárgyában (39. sz. anyag) 
 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

36/2017.(I.25.) KT-határozat 
Döntés a „Göd Nevelek településrész a dunakeszi szennyvízelvezetési agglomerációhoz 

történő csatlakozás” tárgyában  
(39. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Göd  Nevelek 
településrész a dunakeszi szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozzon. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Göd Nevelek településrész vonatkozásában 
egyetért azzal, hogy az érintett településrész szennyvizét a Dunakeszi és térsége 
szennyvízelvezető és szennyvíztisztító rendszer fogadja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1.-2/pont: azonnal  
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 37/2017. 

Tárgy:  Döntés a Most Nézd Meg Kft. 
(Fót, Vörösmarty tér 1.) felmondási 
idejének megállapításáról és a Vörösmarty 
tér 5. szám alatti önkormányzati helyiség 
bérbeadási pályázatának kiírásáról 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

37/2017. (l.25.)KT-határozat 
Döntés a Most Nézd Meg Kft. (Fót, Vörösmarty tér 1.) felmondási idejének megállapításáról 
és a Vörösmarty tér 5. szám alatti önkormányzati helyiség bérbeadási pályázatának kiírásáról 

(S/1 41.sz.anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Most Nézd Meg Kft. 
ügyvezetőjének a Fót, Vörösmarty tér 1. szám alatti 649 m2 alapterületű helyiségre vonatkozó 
felmondását az érvényben lévő bérleti szerződés 5. pontja szerint két hónapos felmondási 
idővel tudomásul veszi. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Most Nézd Meg Kft. 
ügyvezetőjét értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül  
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 38/2017. 

Tárgy:  Döntés a Most Nézd Meg Kft. (Fót, 
Vörösmarty tér 1.) felmondási idejének 
megállapításáról és a Vörösmarty tér 5. szám alatti 
önkormányzati helyiség bérbeadási pályázatának 
kiírásáról  

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. január 25-i rendes, nyílt üléséről 
 

38/2017. (l.25.) KT-határozat 
Döntés a Most Nézd Meg Kft. (Fót, Vörösmarty tér 1.) felmondási idejének megállapításáról 
és a Vörösmarty tér 5. szám alatti önkormányzati helyiség bérbeadási pályázatának kiírásáról 

(S/1 41.sz.anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 
1124/2hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 649 m2 alapterületű 
helyiségcsoport hasznosítására nyílt pályázatot ír ki. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 41/2017. sz. előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti pályázati felhívás alábbiak szerint módosított tartalmával írjon ki egyfordulós, nyílt pályázatot, 
és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg: 
A Pályázati felhívás 10.1./ pontjának második mondata helyébe a következő két mondat lép, a 10.1./ 
pont eredetileg harmadik, utolsó mondata pedig negyedik mondatként változatlan marad: 
 
„Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a bérleményre benyújtott ajánlatokban a havi 
bérleti díj meghatározásánál legalacsonyabb összegként élelmiszerbolt céljára történő bérbevételi 
ajánlat esetén nettó 360.000,-Ft (azaz háromszázhatvanezer forint nettó összeg + vonatkozó jogszabály 
szerinti ÁFA), más célú hasznosítás esetén nettó 400.000,- Ft (azaz: négyszázezer forint nettó összeg + 
vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA) havi bérleti díj jelölhető meg. 
Az Önkormányzat 15%-os bérleti díjkedvezményt biztosít annak a nyertes Ajánlattevőnek, aki a 
bérleményben kiskereskedelmi élelmiszerbolt üzemeltetését vállalja.” 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokról a pályázat bontását 
követő 5 munkanapon belül készítsen előterjesztést a pályázat értékelésének és elbírálásának céljából, és 
terjessze azt a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./- 2./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül 3./pont: soros rendes KT-ülés elé 
terjesztendő anyagok benyújtási határnapja 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2017. január 26. 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/39/2017. 

Tárgy: Fót 1311. hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlására benyújtott felajánlás 
elbírálásáról 

 
 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/39/2017. (II. 22.) KT-határozat 
Fót 1311 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására benyújtott felajánlás elbírálásáról 

(Z/43. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat a Fót 1311 helyrajzi számú, 603 m2 területű, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlan tulajdonosaival és bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Irodát az ingatlant terhelő feljegyzés töröltetésére vonatkozó lehetőségek megvizsgálásával és 
az adás-vételi szerződés-tervezet elkészítésével. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyalások lezárása után az adásvételi 
szerződés-tervezetet terjessze a Képviselő-testület soros ülése elé.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a szerződés-tervezet elkészítését követő rendes 
Képviselő-testületi ülés 

 
 
 

 
 
 
. 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/40/2017. 

Tárgy:  Helyi kitüntetések adományozása 
 

 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/40/2017. (II.22.) KT-határozat 
Helyi kitüntetések adományozása 

(Z/52. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét és elismerését fejezi ki Bohus 
Zoltán nyugállományba vonuló iskolaigazgatónak a Város közéletében, annak közösségéért és 
a Németh Kálmán Általános Iskoláért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a március 15.-i városi ünnepség keretében 
méltassa Bohus Zoltán munkásságát. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 15.  
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/41/2017. 

Tárgy: Helyi kitüntetések adományozása 
 

 
 

 
  

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/41/2017. (II.22.) KT-határozat 
Helyi kitüntetések adományozása 

(Z/52. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. március 15-i városi ünnepen az 
alábbi helyi kitűntetéseket adományozza a következő személyek, illetve közösségek számára: 
 

a) Fót Városért Kitüntetés: Fóti Angyal Csapat 

b) Fót Egészségügyéért Díjra: Csepa Györgyné nyugdíjas egészségügyi dolgozó 

c) Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díjra: Landgráf Katalin iparművész tanár, Sándor 

János tanár, és Somogyiné Török Hajnalka óvodapedagógus 

d) Fót Kultúrájáért Díjra: Kulcsárné Jankovich Mariann művelődésszervező, és a 

Gárdonyi Zoltán Énekkar 

e) Emberséggel Fótért Díjra: Acél Sándor, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 

elnöke 

f) Év Köztisztviselője Díjra: Éber Antalné jegyzői referens 

g) Év Közalkalmazottja Díjra: Hamala Katalin, a Fóti GESZ intézményvezetője 

h) Év Sportolója Díjra:  

2. kategória: Eszes Dániel atléta 

3. kategória: Dobos Levente judozó 

i) Elismerő oklevél: Bíró Lajos nyugdíjas technikus 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott helyi 
kitüntetések átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Fót 
Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Testület márciusi rendes ülésére 
készíttessen elő rendelet-tervezetet azzal a céllal, hogy az Önkormányzat az Európa-



bajnokságok, világbajnokságok és olimpiák fóti lakos érmesei számára kitüntető címet 
alapíthasson. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. március 15., 2.-3./ pont: azonnal, 4./ pont: 2017. március 7. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/42/2017. 

Tárgy:  Döntés Sz. Gy. L. által a 325/2017. 
számú végzés ellen benyújtott fellebbezés 
tárgyában 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/42/2017. (II.22.) KT-határozat  
Döntés Sz. Gy. L. által a 325/2017. számú végzés ellen benyújtott fellebbezés tárgyában 

(Z/59. sz. S/1. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sz. Gy. L. fellebbezőnek a 
Polgármester által átruházott hatáskörben meghozott, 2017. január 4. napján kelt, 325/2017. 
számú végzéssel szembeni fellebbezését elutasítja. 
E döntéssel szemben a kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül, a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (1143 Budapest, Hungária körút 128-
130.) címzett, de a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
benyújtandó keresettel lehet élni. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű 
határozattal értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 43/2017. 

Tárgy: Polgármesteri beszámoló a két ülés 
közötti eseményekről 
 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

43/2017.(II.22.) KT-határozat 
Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti eseményekről 

(72. 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  
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 44/2017. 

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 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

 
44/2017.(II.22.) 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 

(282/2016. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 szóló 282/2016. sz. előterjesztést 
átdolgozásra visszaadja, az alábbi szempontok érvényre juttatását kérve: 

� a rendelet-tervezet tegyen javaslatot a 27/1998.(IX.18.) önkormányzati rendelet 
tartalmi elemi zömének hatályon kívül helyezésére, 

� egyidejűleg arra, hogy az előbbi rendeletnek a továbbiakban csupán azon 
rendelkezései maradjanak érvényben, amelyek a 2009-ben aszfaltozott 13 utcára 
vonatkozó eljárásrendet szabályozzák. 

� Az átdolgozott rendelet-tervezetet – annak társadalmi vitára bocsátását követően – a 
Képviselő-testület 2017. áprilisi rendes ülése elé kell terjeszteni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 4. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 45/2017. 

Tárgy:  Helyi kitüntetések adományozása 
– Rendelet-tervezet a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásának 
rendjéről 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

45/2017.(II.22.) KT-határozat 
Helyi kitüntetések adományozása – Rendelet-tervezet  

a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
(52/A sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi kitüntetések adományozása 
tárgyában 52/A/2017. sz. anyagként előterjesztett rendelet-tervezetet átdolgozásra visszaadja, 
az alábbi változtatásokat kérve a rendelet-tervezeten: 
 

� a 8.§ (5) bekezdésében feltüntetett pénzjutalom-összeg bruttó 150.000,-Ft legyen, 
� a 9.§ (5) bekezdésében feltüntetett pénzjutalom-összeg bruttó 150.000,-Ft legyen, 
� a 11.§ (2) bekezdésének rendelkezése kerüljön törlésre – helyette önálló rendelet-

tervezet készüljön az Európa-bajnokságok, világbajnokságok és olimpiák fóti lakos 
érmeseinek szánt Fót Bajnoka díj alapítása céljával. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontja szerint át-, 
illetve kidolgozott rendelet-tervezeteket terjessze a Képviselő-testület 2017. márciusi rendes 
ülésre elé. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2017. március 7. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 46/2017. 

Tárgy:  Döntés Fót Város Önkormányzata 
és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Közbeszerzési Szabályzatának 
módosításáról  
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
46/2017. (II.22.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal  
Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 

(62. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 62/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal ÚJ Közbeszerzési Szabályzatát. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 47/2017. 

Tárgy:  Beszámoló az Önkormányzat 2016. 
évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 
tervéről 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

47/2017.(II.22.) KT-határozat 
Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseiről,  

valamint döntés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről 
(63. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat által 
2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról készített beszámolót a 63/2017. 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja 63/2017. sz. 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve” című dokumentumot. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e határozat 2./ pontjában meghatározott 
dokumentum közzétételéről, Dr. Sándor Ügyvédi Iroda útján gondoskodjon. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2017. március 31. 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 48/2017. 

Tárgy:  Döntés a nyári napközis tábor 
megszervezéséről 

 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
48/2017.(II.22.) KT-határozat 

Döntés a nyári napközis tábor megszervezéséről 
(45. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyári napközis tábor 
megszervezéséről szóló 45/2017. sz. előterjesztést átdolgozásra visszaadja, azzal az igénnyel, 
hogy a nyári napközis tábor időtartama 4 hét helyett 6 hetes legyen. 
Az ennek megfelelően átdolgozott előterjesztést a Képviselő-testület 2017. márciusi rendes 
ülése elé kell terjeszteni. 
 
2./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontjában meghatározott időtartamú nyári napközis 
tábor megszervezésére és lebonyolítására 4.604.000,-Ft finanszírozási összeget határoz meg – 
a bázisszámhoz (a 2017. évi költségvetés tervezetébe már beépített 2.302.000,-Ft-hoz) mérten 
szükséges további 2.302.000,-Ft-ot az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
rendelet I. sz. módosításakor, a működési céltartalék sor terhére kell biztosítani. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. február 28., 2./ pont: 2017. március 28. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 49/2017. 

Tárgy:  Beszámoló Fót Város mezei 
őrszolgálatának 2016. év második félévi 
munkájáról 

 
 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

49/2017. (II.22.) KT-határozat 
Beszámoló Fót Város mezei őrszolgálatának 2016. év második félévi munkájáról 

(46. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város mezei őrszolgálatának 
a 2016. év második félévi tevékenységéről szóló beszámolóját a 46/2017. sz. előterjesztésben 
foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 50/2017. 

Tárgy:  Döntés a Somlyó tó környéke 
funkciójának meghatározásáról, a 
fejlesztését célzó projektekről  
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
50/2017. (II.22.) KT-határozat 

Döntés a Somlyó tó környéke funkciójának meghatározásáról,  
a fejlesztését célzó projektekről 

(66. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fóti Somlyó tó és 
környezete (290/4 és 291/1 hrsz.-ú ingatlanok) övezeti telkein épület felújítási és térburkolási 
munkálatokat végeztet az alábbiak szerint: 

a) 100 m hosszú burkolt kerti sétány kialakítása a 66/2017. sz. előterjesztés 2.) pontjában 
leírtak szerint történjen – amelynek érdekében a Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy az Alpolgármesterrel készíttessen burkolati tervet és 
költségvetést, és terjessze azokat a Képviselő-testület 2017. áprilisi rendes ülése elé. 

b) Az a.) pontban meghatározott beruházásból fennmaradó összeg terhére a Napközis 
Tábor épületének tetőfelújítása a 66/2017. sz. előterjesztés 1.) pontjában leírtak szerint 
ütemezetten történjen. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében e célra rendelt keretösszeg terhére gondoskodjon a fenti feladatok 
elvégzéséről. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a Büfé 
faház bérbeadására a 66/2017. sz. előterjesztésben részletezett feltételekkel, és kösse meg a 
bérleti szerződést a nyertes pályázóval. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1/a.) pont: 2017. március 28., 1/b.) pont: 2017. május 31.; 2./ pont: 2017. április 4. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 51/2017. 

Tárgy: Döntés a Város Kommunikációs 
Koncepciója rövid távú feladatainak 
megvalósítási ütemtervéről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

51/2017.(II.22.) KT-határozat 
Döntés a Város Kommunikációs Koncepciója rövid távú feladatainak  

megvalósítási ütemtervéről 
(32. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót Város Kommunikációs Koncepciója 
rövid távú feladatainak megvalósítási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  
 

Feladat megnevezése KT elé terjeszti Határidő 
Az önkormányzati újság 
pályáztatása, a terjesztés 
önkormányzati megoldása 

Polgármester  KT január 25-i ülésén 
megtörtént 

Városi arculati kézikönyv 
frissítése 
 

EEB elnöke  2017. május 2.  

Rendezvények, rendezvényi 
feltételek kidolgozása 
 

Polgármester  2017. május 30.  

Városi televízió működtetésének 
megszervezése  

Polgármester  2017. május 30.  

Honlap működtetése 
 

EEB elnöke 2017. május 30.  

Online magazin működtetése 
 

EEB elnöke 2017. május 30.  

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1./ pontban meghatározott feladatok 
fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet KT működési kiadások 
előirányzatából, a „Fót Város Kommunikációs Koncepciója Intézkedési Tervében részletezett 
rövidtávú feladatok megvalósítása” sor 22.000 e Ft keretösszeg terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester   
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 52/2017. 

Tárgy:  Döntés stratégiai kommunikációs 
szakértő bevonásáról 
 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

52/2017. (II.22.) KT-határozat 
Döntés stratégiai kommunikációs szakértő bevonásáról 

(Z/32/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy stratégiai kommunikációs 
tanácsadói feladat ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tevő JK Economy Zrt., (2151 Fót, 
Szent Benedek Park 65. II/46.) ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek - felkérve a Polgármestert, 
hogy a nyertes ajánlattevővel az e határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerinti 
tartalommal kezdeményezze a szerződés megkötését. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt feladatok ellátására szükséges költségvetési előirányzatot az Önkormányzat 2017-
2018-2019. évi költségvetésébe építtesse be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A fenti határozat hivatkozott mellékletét lsd. a következő oldalon. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
/TERVEZET/ 

 
amely létrejött egyrészről 
Fót Város Önkormányzata (székhelye: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1., adószáma: 15731096-
2-13, képviseli: Bartos Sándor polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről 
JK Economy Gazdasági és Kommunikációs Zrt. (rövidített elnevezés: JK Economy Zrt.,  
székhelye: 2151 Fót Szent Benedek Park 65. II/46.,  cégjegyzékszáma: 13-10-04-1092, 
adószáma: 14503180-2-13, képviseli: June Attila vezérigazgató), mint Megbízott (a 
továbbiakban: Megbízott) 
 
(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) 
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: 
 
 
Előzmények 
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megbízó - Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal 15712016.(IV.27.) KT határozattal elfogadott Versenyszabályzatának 
5.§-a (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti - ajánlatkérési eljárást folytatott le a 
„Fót Város kommunikációs tevékenysége javításának elősegítése, professzionális 
kommunikációs környezet kialakítása” céljával. Az eljárás nyertese Megbízott, mint 
ajánlattevő lett. 
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Megbízó - versenyeztetési eljárást 
megindító (2096/2017. ikt.sz.) - ajánlattételi felhívása (1. sz. melléklet), az arra a Megbízott 
által adott ajánlat (2. sz. melléklet), amely dokumentumok, azok csatolása nélkül is a jelen 
megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és amely dokumentumokban foglaltak 
kötik a Szerződő Feleket. 
A jelen Szerződés a fentiek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V. törvény 
alapján, és Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2017.(II.22.) KT-határozatának 
felhatalmazás alapján jött létre. 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízást ad Megbízottnak a „Fót Város 
kommunikációs tevékenysége javításának elősegítése, professzionális kommunikációs 
környezet kialakítása” tárgyú versenyeztetési eljárásban kiírt tanácsadási feladat 
végrehajtására. 
 
1.2. A megbízás célja, hogy Megbízott stratégiai kommunikációs tanácsadóként segítse 
Megbízó munkáját az alábbiakban felsorolt stratégiai feladatok szerint: 
1.2.1. Általános kommunikációs döntéshozatali tanácsadás, 
1.2.2. A lokális politikai kontextus figyelemmel kísérése, az ezzel kapcsolatos visszajelzések 
elemzésében való részvétel, 
1.2.3. Kommunikáció stratégiai irányainak meghatározása. A súlypontok meghatározása, 
1.2.4. Előző pont alapján a fő üzenetek meghatározása, ezzel kapcsolatos brainstormingok 
generálása, levezetése, 
1.2.5. Issue management, 
1.2.6. PR akciók kreálása, szakmai levezetése, 



1.2.7. Stratégiai célkitűzések adoptálása a kommunikáció-szervezésbe, 
1.2.8. Kommunikációs csatornák kezelésének figyelemmel kísérése, 
1.2.9. Média megjelenések követése, a stratégiai alapvetések mentén kidolgozott fő üzenetek 
adoptálása, 
1.2.10. Adaptív alkalmazott kommunikációs döntéshozatali mechanizmus, 
1.2.11. A hatékony kommunikációs tevékenység szinten tartásának szakmai észrevételezése, 
1.2.12. Kríziskommunikációs tanácsadás, 
1.2.13. a 1.2.12-es pont előfeltétele, egy kríziskommunikációs terv elkészítése, 
1.2.14. A Városvezetési kommunikációs szinergiapontok meghatározása, 
1.2.15. PR, imázs megerősítése, reorganizáció, revitalizáció folyamatában való szakmai 
részvétel, 
1.2.16. A stratégiai szintű kommunikáció szervezés célkitűzéseinek érvényesítésének követése 
minden olyan taktikai elemen, amely felmerül. 
 
1.3. Megbízott a megbízást elfogadja, egyben kijelenti és szavatolja, hogy a rábízott 
tevékenység ellátásához szükséges szakértelemmel és feltételekkel rendelkezik. Megbízott 
vállalja, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatainak elvégzésével szakmailag felkészült 
személyeket foglalkoztat, és a feladat megvalósításában a legjobb tudásának megfelelően és a 
tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A Megbízott képviseletében személyesen eljár: 
June Attila vezérigazgató. 
 
2. A szerződés időtartama  
 
2.1. Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre. 2017. március 1-jétől a jelen 
önkormányzati ciklus végéig (de legkésőbb 2019. október 31-ig). 
 
3. A megbízás díja és az elszámolás módja 
 
3.1. Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért mindösszesen 
nettó 14.260.000,-, HUF + ÁFA, azaz Tizennégymillió-kettőszázhatvanezer forint plusz 
általános forgalmi adó mértékű megbízási díj (a továbbiakban: megbízási díj) illeti meg. 
Szerződő Felek az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvény 
rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
3.2. A Megbízási díjat havi bontásban, egyenlő részletekben fizeti Megbízó, amelynek 
havi összege nettó 445.000,- HUF + ÁFA, azaz Négyszáznegyvenötezer forint plusz 
általános forgalmi adó. A 32. munkahónap 2019. november 15-ig fizetendő egyszeri 
megbízási díja (a mindösszesen megbízási díjból a kerekítések nyomán fennmaradó) nettó 
465.000,- HUF + ÁFA, azaz Négyszázhatvanötezer forint plusz általános forgalmi adó. A 
Szerződő Felek az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkor hatályos ÁFA törvény 
rendelkezéseit alkalmazzák. 
 
3.3. A megbízási díj aktuális részletét minden hónap 15-ig – első ízben 2017. április 15-ig 
- köteles megfizetni Megbízó Megbízott részére számla ellenében átutalással. 
 
3.4. A megbízási díj Megbízott valamennyi költségét tartalmazza, egyéb fizetési 
kötelezettség Megbízót nem terheli. 

 

3.5. Megbízott az adott hónapban elvégzett tevékenységéről a tárgyhónap utolsó 

munkanapján köteles jelentést készíteni és azt a Megbízónak átadni. A Megbízott a 

részszámla kiállítására a jelentés elfogadását követően jogosult.  
 



4. Együttműködési kötelezettség 
 
4.1. A Megbízónak megfelelő időben át kell adnia a Megbízott részére a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges és rendelkezésére álló, illetve létrejövő összes információt és/vagy 
dokumentációt. A Megbízott köteles az így kapott dokumentumokat a betekintés után, de 
legkésőbb a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megbízónak. 
 
4.2. A Megbízónak lehetőség szerint együtt kell működnie a Megbízottal a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan 
kérhet tőle. 
 
4.3. Amennyiben Megbízó szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni. A Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke 
feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a 
Megbízót késedelem nélkül értesíteni kell. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a 
Megbízottat terheli. 
 
4.4. A Megbízottnak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a Megbízó számára 
legelőnyösebb és legjobb szakmai gyakorlat szerint kell teljesítenie a Szerződés tárgyában 
meghatározott szolgáltatásokat. 
 
4.5. Megbízott jelen megbízási szerződés alapján tudomására jutó adatokat, információkat 
köteles bizalmasan kezelni, megőrizni; azokat harmadik személy részére a szerződés 
megszűnését követően sem adhatja tovább semmilyen formában. Megbízott kötelezettséget 
vállal arra, hogy a jelen szerződés megszűnését követően Megbízó kérésére, a jelen szerződés 
teljesítése során tudomására jutott minden bizalmas információt (elektronikus vagy papír 
alapú, valamint az ezekről készített másolatokat, stb.) visszaszolgáltat vagy megsemmisít. 
Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy e titoktartási kötelezettséget alkalmazottaival, 
szakértőivel, esetleges alvállalkozóival is betartatja, velük külön titoktartási nyilatkozatot irat 
alá, melyet a Megbízó részére — kérelemre — átad. 
  
4.6. Megbízott részéről készült szóbeli és írásbeli szakmai anyagok, a tanácsadási 
szolgáltatás során keletkező szellemi termékek Megbízott tulajdonát képezik, azokkal 
kapcsolatban Megbízó korlátlan felhasználási joggal rendelkezik, amelynek ellenértékét a 
megbízási díj tartalmazza. Megbízott minden, a Megbízóról, annak tevékenységével 
kapcsolatban a jelen szerződés teljesítése során, vagy azzal kapcsolatban, illetve attól 
függetlenül is, tudomására jutott valamennyi adatot, információt, közlést köteles üzleti 
titokként kezelni. A megbízás tárgya szerinti feladat sikeres elvégzéséhez szükséges szellemi 
termékeket Megbízó rendelkezésre bocsátja, amely azonban továbbra is a Megbízó 
tulajdonát képezi és amely szellemi terméket a Megbízott csak és kizárólag a jelen 
megbízási szerződés teljesítéséhez jogosult használni. Megbízó az ő tulajdonát képező 
szellemi termékek használatáért külön díjazásra nem tart igényt, annak elszámolását a 
megbízási díj meghatározása során a felek figyelembe vették. A kialakítandó 
kommunikációs környezet felépítéséhez szükséges esetleges plusz beruházások Megbízót 
terhelik, a gondolati környezet kialakításakor létrejövő munkafázisú szellemi termékekkel 
kapcsolatosan szintén fennáll Megbízó titoktartási kötelezettsége. 
 
4.7. A Megbízottnak be kell tartania a Megbízó által adott utasításokat. Ha a Megbízott 
megítélése szerint az adott utasítás túllépi a Szerződés kereteit vagy a Megbízó szakszerűtlen 
vagy jogellenes utasítást ad, vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott 
utasítás kézhezvételekor haladéktalanul értesítenie kell a Megbízót, feltárva az adott 
utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a Megbízó az utasítást a Megbízott 



 

értesítésében foglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott — jogszabályi kivételektől eltekintve 
köteles az adott utasítást végrehajtani, amennyiben az nem mutat túl e szerződés keretein. 
 
4.8. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a 
tevékenységéről. A Megbízott a feladatok ellátásával kapcsolatos fontosabb eseményekről, 
nehézségekről folyamatosan tájékoztatja a Megbízót. A Megbízó bármilyen információt 
bekérhet a Megbízottól, és jogosult azokat ellenőrizni. A Megbízó kérésére a Megbízott 

köteles során kívül is tájékoztatást adni a Megbízó részére bármely általa a jelen 

szerződés keretében haladéktalanul ellátott feladatról. 
 
4.9. Megbízott felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet 
biztosításáért. Megbízott felelős az alkalmazottai magatartásáért a teljesítés kapcsán. 
 
4.10. Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatainak ellátása során jogosult 
iratokat bekérni, személyes interjút folytatni az Intézmények vezetőivel és alkalmazottaival. 
Az iratokat Megbízott az Intézmények vezetőitől jogosult kérni, melynek átvételéről, valamint 
az interjúkról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
4.11. Megbízó a megbízás tartama alatt köteles a Megbízott munkáját mindenkor 
hatékonyan segíteni. Ennek keretében mindenkor köteles biztosítani, hogy az Intézmények 
képviselői, illetőleg munkavállalói a Megbízott által kért valamennyi, az e szerződésben 
meghatározott feladatok szempontjából a Megbízott által szükségesnek ítélt információt és 
iratot haladéktalanul a Megbízott rendelkezésére bocsássanak. 
 
4.12. A munkavégzés összehangolása, a szolgáltatás teljesítése során szükségessé váló 
intézkedések megtétele tekintetében a Szerződő Felek részéről kapcsolattartásra kijelölt 
személyek: 
 
4.12.1. Megbízó részéről 
Név:    Bartos Sándor 
Tisztség:  Polgármester 
Telefonszám: 36 70 967 1826 
Fax szám:  06/27-358-232 
E-mail cím:  polgarmester@fot.hu  
Levelezési cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
  
4.12.2. Megbízott részéről 
Név:   June Attila 
Tisztség:  Vezérigazgató 
Telefonszám: +36 20 434 6287 
Fax szám:  +36 27 535 586 
E-mail cím:   jk@jkeconomy.hu 
Levelezési cím: 2151 Fót, Szent Benedek park 65. II/46. 
 
5. Egyéb rendelkezések 
 
5.1. A Megbízót kötbér illeti meg akkor, ha a Megbízott a szerződésben részletezett 
feladatait, szolgáltatásait neki felróhatóan késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti. 
Amennyiben Megbízott a feladatait késedelmesen teljesíti, köteles póthatáridőt vállalni. A 
póthatáridő teljesítése nem mentesíti a Megbízottat a kötbér megfizetése alól. 
 



5.2. Késedelmi kötbér: Megbízó a késedelemmel érintett napok vonatkozásában a nettó 
éves szerződéses ellenérték 1/12 részének 1%-a/nap mértékű késedelmi kötbért érvényesít. Az 
ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a nettó éves szerződéses ellenérték 1/12 részének 
20%-át nem haladhatja meg. 
 
5.3. Meghiúsulási kötbér: A késedelembe eséstől számított 60. napon a Megbízót 
megilleti a szerződéstől való elállás joga, és meghiúsulási kötbért érvényesíthet, amelynek 
mértéke a nettó ajánlati ár 10%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését 
kizárja. 
 
6. Szerződés módosítása, megszűnése és jogkövetkezményei 
 
6.1. A szerződés a határozott időtartam lejártával szűnik meg. 
 
6.2. Szerződő Felek a határozott időtartamú jogviszonyukra Figyelemmel a szerződés 
rendes felmondással történő megszüntetését kizárják. 
 
6.3. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés 
folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra 
jogosult. 
 
6.4. Megbízó a Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség 
nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben: 
6.4.1. Megbízott a teljesítési határidőhöz képest több mint 90 (kilencven) napos 
késedelembe esik; 
6.4.2. Megbízott súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely 
lényeges kötelezettségét nem teljesíti; 
6.4.3. Megbízott ésszerű időn belül nem teljesíti a Megbízó arra vonatkozó felszólítását, 
hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan 
és időben pontos teljesítésének. 
 
6.5. Megbízó és a Megbízott jelen szerződés csak közös megegyezéssel módosíthatják. A 
módosítás csak írásban történhet. 
 
7. Kiegészítő rendelkezések 
 
7.1. Mindkét fél kijelenti, hogy: 
7.1.1. kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 
teljesítésére; 
7.1.2. nincs olyan függőben levő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére, vagy 
saját teljesítési készségére, illetve képességére. 
7.1.3. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
7.1.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát 
egyeztető tárgyaláson rendezik. Amennyiben az egyeztetés a probléma felmerülésétől 
számított 15 napon belül nem vezet eredményre, a Szerződő Felek az általános szabályok 
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 
7.2 Jelen szerződés magyar nyelven hat eredeti példányban készült, amelyből négy 

példány a Megbízót, két példány a Megbízottat illet meg. 
 



7.3 A Megbízott képviselője a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kijelenti, 
hogy a Megbízott nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás, 
kényszertörlési eljárás alatt és ellene ilyen kérelmet nem is adtak be. Egyben kijelenti, 
hogy a Megbízott nem áll adószám-felfüggesztési illetve adószám-megszüntetési eljárás 
alatt.  

 
 
Szerződő Felek a jelen Megbízási szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Fót, 2017.  ........  
 
………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 
 Fót Város Önkormányzat JK Economy Zrt. 
 Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében  
                Bartos Sándor polgármester June Attila vezérigazgató 
          
                                                                                                           
 
 
Ellenjegyzem:  
 
 
………………………….. 
Zámodics Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető 
 
 
 
………………………. 
Dr. Finta Béla jegyző 
 
 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás  
2. számú melléklet: Ajánlat 

 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 53/2017. 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló rendelet 
„Környezetvédelmi Alap” sorának 
felhasználásáról, továbbá javaslat az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló 
Környezetvédelmi Programja alapján a 
2017. évi Környezetvédelmi Intézkedési 
Terv tartalmára 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

53/2017. (II.22.) KT-határozat 
Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet 

 „Környezetvédelmi Alap” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat  
2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2017. évi  

Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára 
(47. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
rendelet Környezetvédelmi Alap sorának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének részét képező 
Környezetvédelmi Program felhasználásáról szóló 47/2017. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 
táblázat szerinti 2017. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervet az alábbi módosításokkal elfogadja: 

a) a 2017. évi Intézkedési Terv 9. oldalán található i/5. sz. célt és feladatot (Csatlakozás a Nulla 
Hulladék Hálózathoz) a Képviselő-testület törli, 

b) az így felszabaduló bruttó 1.250 eFt keretösszeggel megnövelve a (6. oldalon található) d/1. 
pont szerinti, a Város esztétikai rombolásának megelőzését célzó feladatok bruttó 1.500 eFt-os 
keretösszegét, 

c) az előbbi, d/1. pontnál megjelölt feladatok felelőse legyen – a Helyi Értéktár Bizottság mellett 
– a Főépítész is; 

d) a (11. oldalon található) k/1. pont – Tiszta Udvar, Rendes Ház mozgalom – támogatásának 
felelőse - e felkérés vállalása esetén - a Városszépítő Egyesület legyen. 

 
3./ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Program 2017. évi előirányzata összegből tartalékba 
helyezett 30.011.659,- Ft felhasználásáról év közben, egyedi határozatokkal dönt.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2016. évi zárszámadás elfogadását követően a 
különbözetet (12.531.374,-Ft-ot) a 2017. évi költségvetés módosításakor építse be. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2017. december 31. napja; 4./ 2016. évi zárszámadást követő 
költségvetés módosításakor 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 54/2017. 

Tárgy:  Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
54/2017. (II.22.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(54. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót az 54/2017. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja – kivéve az 543/2016.(XII.14.) 
KT-határozat 3./ pontjának lejelentését. 

� A Képviselő-testület ismételten felkéri a Polgármestert, hogy az 543/2016.(XII.14.) 
KT-határozat 3./ pontja szerinti teendők végrehajtásáról adjon tájékoztatást a 
Képviselő-testület 2017. áprilisi rendes ülésén. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 471/2016. (X.26.) KT 
határozat és az 550/2016.(XII.14.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 2017. márciusi 
ülésére módosítja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1./ pont: 2017. április 4., 2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2017. március 2. 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 55/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Barackos 
területrendezéshez szükséges 22kV-os 
szabadvezetéki és 0,4 kV-os közcélú 
hálózat kábel kiváltása és energia igény 
beadása” tárgyában  
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

55/2017.(II.22.) 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 
(302/2016 sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Barackos 
területrendezéshez szükséges 22kV-os szabadvezetéki és 0,4 kV-os közcélú hálózat kábel 
kiváltása és energia-igény beadása” tárgyában készített 302/2016. számú előterjesztés 
tárgyalását a 2017. májusi ülésre elnapolja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 2017. május 24. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 56/2017. 

Tárgy:  Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 
2016. évi beszámolója, illetve a 2017-es 
évre vonatkozó munkaterve 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
56/2017. (II.22.) KT-határozat 

Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2016. évi beszámolója,  
illetve a 2017-es évre vonatkozó munkaterve 

 (19/2017. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Fejlesztési 
Tanácsnok 2016. május – december közötti időszakra vonatkozó beszámolóját. 
 
Felelős: fejlesztési tanácsnok 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 57/2017. 

Tárgy:  Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 
2016. évi beszámolója, illetve a 2017-es 
évre vonatkozó munkaterve 

 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
57/2017. (II.22.) KT-határozat 

Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2016. évi beszámolója,  
illetve a 2017-es évre vonatkozó munkaterve 

 (19/2017. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejlesztési Tanácsnok 2017. évre 
vonatkozó éves munkatervét a 19/2017. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletének alábbi 
módosításaival határozza meg: 

a) a Képviselő-testület törli a Tanácsnok és tanácsadó feladatai közül az 51., 54., 55., 56., 
57., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 68. sorszámú tételeket, mivel ezek az 
önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
feladatkörébe tartoznak. 

b) A fennmaradó 55 beruházási feladat közül a Képviselő-testület a 6., 15., 17., 22., 23., 
34. és 35. sorszámú tételeket prioritásként határozza meg a Tanácsnok számára, mint 
az Önkormányzat számára kiemelt fontossággal bíró beruházásokat. 

c) A b.) pontban felsorolt előbbi tételek végrehajtásának tapasztalatairól a Képviselő-
testület külön írásbeli tájékoztatást kér a Testület 2017. júniusi ülésére. 

 
Felelős: fejlesztési tanácsnok 
Határidő: 2017. december 31., a 2./c) pont esetében: 2017. május 23.  
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 58/2017. 

Tárgy:  Döntés a Fáy András tér és a Vásár 
tér közterületek átnevezéséről 

 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
58/2017. (II.22.) KT-határozat 

Döntés a Fáy András tér és a Vásár tér közterületek átnevezéséről 
(31/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. augusztus 1. napjától a 
Vásár tér nevét Fáy András térre változtatja, a Fáy András tér nevét Luther Márton térre 
nevezi át. Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Reformáció évének 500. 
évfordulója alkalmából kezdeményezze az egyházak helyi képviselőivel egy közös városi 
ünnepség megszervezését, melynek keretében a közterületek nevének ünnepélyes avatása, 
mint programelem épüljön be. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglaltakhoz 
szükséges költségvetési fedezetet a 2017. évi költségvetése „utcanév táblák” sorában 
biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. július 31.; 2./ pont: 2017. szeptember 15.; 3./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 59/2017. 

Tárgy:  Polgármester 2017.  
évi szabadságolási ütemterve 
 

 
 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

59/2017. (II.22.) KT-határozat 
Polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve 

(55. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az 
55/2017. sz. előterjesztés melléklete szerint elfogadja Bartos Sándor polgármester 2017. évre 
vonatkozó szabadságolási tervét. 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2017. február 28. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 60/2017. 

Tárgy: Fót Város Önkormányzat 2013-
2014. évekre vonatkozó átvilágításáról 
szóló jelentés elfogadása 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

60/2017.(II.22.) KT-határozat 
Fót Város Önkormányzat 2013-2014. évekre vonatkozó  

átvilágításáról szóló jelentés elfogadása 
(58. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az NC Consulting Kft. 
- 58/2017. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező –, Fót Város Önkormányzata 2013-
2014. évekre vonatkozó átvilágításáról szóló, MÓDOSÍTOTT jelentését. A Képviselő-testület 
hozzájárul az elfogadott végleges Jelentés teljesítés-igazolásának kiadásához. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a teljesítés igazolás alapján kiállított, késedelmi 
kötbérrel csökkentett összegű számla ellenében a megbízási szerződés ellenértékét fizesse ki. 
 
2./ A Képviselő-testület a késedelmi kötbér mértékének alapjául szolgáló napok számát az 
542/2016.(XII.14.) KT-határozatának 2./ pontjában meghatározott 7 napról 4 napra csökkenti. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 61/2017. 

Tárgy: Döntés az „50 db jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatát ellátó, 
valamint opcionálisan további 10 db új 
digitális készülék bérlése, továbbá 
opcionálisan gépkocsival történő szállítás 
biztosítása” tárgyú ajánlattételi felhívás 
nyertes ajánlattevőjéről 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
61/2017. (II.22.) KT-határozat 

Döntés az „50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó, valamint opcionálisan további 
10 db új digitális készülék bérlése, továbbá opcionálisan gépkocsival történő szállítás biztosítása” 

tárgyú ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevőjéről 
(60. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

feladatát ellátó, valamint opcionálisan további 10 db új digitális készülék bérlése, továbbá 
opcionálisan gépkocsival történő szállítás biztosítása” tárgyában kiírt pályázatot, amelyre 
összesen 2 db érvényes ajánlat érkezett, eredményesnek nyilvánítja. 

2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó, 
valamint opcionálisan további 10 db új digitális készülék bérlése, továbbá opcionálisan 
gépkocsival történő szállítás biztosítása” tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárás nyertese: 
 
SOS Központ Kft. 
Székhely: 1052 Budapest, Sas utca 10-12. 
Levelezési cím: Budapest, Petzvál József utca 44. 
 
Nettó bérleti és szolgáltatási díj:  1.080.000,- Ft / év 
Bruttó bérleti és szolgáltatási díj:  1.371.600,- Ft / év 
 
opcionálisan további 10 db jelzőrendszeres új készülék  
nettó bérleti és szolgáltatási díja:  216.000,- Ft / év 
bruttó bérleti és szolgáltatási díja 274.320,- Ft / év 
 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy az SOS Központ Kft-vel, mint nyertes 
Ajánlattevővel a szerződést a 231-C/2016. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 
írja alá. 

4./ A Képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott költségek pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének „dologi kiadások jelzőrendszer” sora terhére biztosítja. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: azonnal, 3./ döntést követő 10 munkanapon belül, 4./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. február 24. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 62/2017. 

Tárgy: Döntés az „50 db jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatát ellátó, 
valamint opcionálisan további 10 db új 
digitális készülék bérlése, továbbá 
opcionálisan gépkocsival történő szállítás 
biztosítása” tárgyú ajánlattételi felhívás 
nyertes ajánlattevőjéről 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
62/2017.(II.22.) KT-határozat 

Döntés az „50 db jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát ellátó, valamint opcionálisan 
további 10 db új digitális készülék bérlése, továbbá opcionálisan gépkocsival történő szállítás 

biztosítása” tárgyú ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevőjéről 
(60. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 1-től kezdődő 
határozatlan időre megbízza az ESZEI intézményvezetőjét a Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatán belüli, gépkocsival történő szállítás feladatának ellátásával. 
 
2./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontja szerinti feladat-ellátásra bruttó 3.360.000,-Ft 
– azaz Hárommillió-háromszázhatvanezer forint – előirányzatot biztosít az Önkormányzat 
költségvetésének Általános tartaléka terhére, az alábbi részletezésben: 

� megbízási díjra 08.00-20.00 óra közötti nappal időszakban történő feladat-ellátásra 
bruttó 960.000,-Ft/év 

� Együttműködési Megállapodás alapján folyósítható szolgáltatási díjra 20.00-08.00 óra 
közötti éjszakai időszakban történő feladat-ellátásra bruttó 1.200.000,-Ft/év 

� 4 fő gondozónő jelzőrendszeri pótlékának 100%-kal (+25 eFt/fő/hó) történő emelésére 
együttesen bruttó 1.200.000,-Ft/év 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I. sz. módosítása előterjesztésekor intézkedjen az e határozat 2./ pontja 
szerinti előirányzat-átcsoportosításról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1.-2./ azonnal, 3./ pont 2017. március 28. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

 
Bartos Sándor s.k. 

polgármester 

 
Dr. Finta Béla. s.k. 

jegyző 
 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 63/2017. 

Tárgy:  Döntés Fót Város úthálózatának 
forgalomtechnikai felülvizsgálatának 
elfogadásáról 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

63/2017. (II.22.) KT-határozat 
Döntés Fót Város úthálózatának forgalomtechnikai felülvizsgálatának elfogadásáról 

(61. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint elfogadja a „Fót Város úthálózatának forgalomtechnikai 
felülvizsgálatáról”elkészült szakvéleményt. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szerződésben szereplő nettó 69.500, -Ft, azaz 
hatvankilencezer-ötszáz forint kötbért nem érvényesíti. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2017. áprilisi képviselő-testületi 
ülésére készítsen előterjesztést az 1./ pont szerint elfogadott Szakvéleményben felsorolt 
feladatok ütemezéséről. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1-2./ pont: azonnal 3./ pont: 2017. április 4. 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 64/2017. 

Tárgy:  Az Állami Számvevőszék „Fót 
Város Önkormányzata belső 
kontrollrendszere- Az Önkormányzatok 
belső kontrollrendszere kialakításának 
és működtetésének ellenőrzéséről” 
szóló jelentés Intézkedési Tervének 
javítása 
  

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
64/2017. (II.22.) KT-határozat 

Az Állami Számvevőszék „Fót Város Önkormányzata belső kontrollrendszere- Az 
Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről” 

szóló jelentés Intézkedési Tervének javítása 
(68. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 
16183/2016.számú, „Fót Város Önkormányzata belső kontrollrendszere – Az 
Önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzéséről” 
jelentése alapján készült Intézkedési Tervet - a 68/2017. sz. előterjesztés 2. melléklete szerinti 
átdolgozott tartalommal - elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 
Intézkedési Tervet az Állami Számvevőszéknek küldje meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. február 27.  
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 65/2017. 

Tárgy: Támogatási szerződés megkötése 
a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal 
 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

65/2017. (II.22.) KT-határozat 
Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal 

(50. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1-étől 
2017. 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 április hónaptól 4.500.000 Ft-ot havi 
egyenlő részletekben, minden hónap 15. napjáig. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2017. 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 és összeggel kössön támogatási szerződést a Károlyi Clarisse 
Alapítvánnyal az 50/2017. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
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./- 2./ pont: 2017. február 22., 3./pont: a döntést követő 15 napon belül, 4./ pont: a 
döntést követő 8 napon belül. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 66/2017. 

Tárgy:  Támogatási szerződés megkötése 
a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel  

 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

66/2017. (II.22.) KT-határozat 
Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel 

(51. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1-étől 2017. 
december 31-éig 2.000.000.-Ft támogatást nyújt a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
(székhely: 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14.) működésének támogatására az alábbiak szerint: a 
támogatásból 500.000. Ft-ot 30 napon belül, 500.000.-Ft-ot 2017. május 15-éig; 500.000.-Ft-
ot 2017. augusztus 15-éig és 500.000.-Ft-ot 2017. november 15-éig. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2017. 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 és összeggel kössön támogatási szerződést a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesülettel az 51/2017. számú előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
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./- 2./ pont: 2017. február 22., 3./pont: a döntést követő 15 napon belül, 4./ pont: a 
döntést követő 8 napon belül.  
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 67/2017. 

Tárgy:  Döntés a Fóti Sport Egyesület 
támogatásáról 
 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

67/2017. (II.22.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Sport Egyesület támogatásáról 

(53. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 1. napjától 2017. december 31. 
napjáig terjedő időszakra 9.440.000,-Ft támogatást nyújt a Fóti Sport Egyesület (székhely: 
2151 Fót, Kossuth L. u. 36.) a sportlétesítmény fenntartására és üzemeltetésére, az alábbi 
részletezésben: 
FSE központi és fenntartási költségeire, 
továbbá Labdarúgó Szakosztálya részére 7.230.000,-Ft 
FSE Tenisz és Szabadidő Szakosztálya részére 895.000,-Ft 
FSE Atlétikai Szakosztálya részére 775.000,-Ft 
FSE Judo Szakosztálya részére 540.000,-Ft 
A támogatással történő elszámolási határidő: 2018. január 31. 

 
2./ A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
támogatási összeget az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre” sorára építse be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 68/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Sport Egyesület 
támogatásáról 
 

 
 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

68/2017. (II.22.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Sport Egyesület támogatásáról 

(53. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
67/2017.(II.22.) KT-határozatban meghatározott támogatási célra és összegre az 
Önkormányzat nevében kössön Támogatási Szerződést a Fóti Sport Egyesülettel. 
 
2./ A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy az érvényben lévő 
támogatási szerződések alábbi szempontok szerinti felülvizsgálatáról készíttessen 
előterjesztést a Képviselő-testület 2017. áprilisi rendes ülésére: 

� tisztázott-e az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak ingyenes használatba adásának 
ténye és jogcíme? 

� van-e jogi lehetőség arra, hogy az Önkormányzat az általa támogatott civil szervezetek 
vezetőségébe, illetve felügyelő bizottságába az Önkormányzat képviseletét ellátó 
személyt delegáljon? 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. április 4. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 69/2017. 

Tárgy:  Javaslat nappali és éjszakai 
melegedő megvalósítási feltételeinek 
kidolgozására 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
69/2017. (II.22.) KT-határozat 

Javaslat nappali és éjszakai melegedő megvalósítási feltételeinek kidolgozására 
(56. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot: 
vizsgálja meg és dolgozza ki egy fóti, nem ideiglenes nappali/éjszakai melegedő 
kialakításának feltételeit. Az EEB végezze el a döntés-előkészítő munka koordinálását, a 
megvalósítási/intézkedési terv megalkotásához vonja be a Hivatal – Jegyző által erre kijelölt –
munkatársait,az ESZEI vezetőjét és szakembereit, a fóti Polgárőrséget, a helyi (és országos) 
segélyszervezetek képviselőit, valamint azokat a civil önkénteseket, akik felajánlották 
segítségüket a közös szakmai munkához és a projekt megvalósításához. 
 
2./ A közös munka során fel kell térképezni az Önkormányzat jelenlegi létesítmény-helyzetét 
(szociális lakás- és egyéb, nem lakáscélú helyiségek), a megvalósításra alkalmas helyszínek 
adottságait (közművek ellátottsága, megközelíthetőség, ellenőrizhetőség, biztonság, 
lakókörnyezet, stb.), valamint minden olyan - szakemberek által javasolt - egyéb körülményt, 
amelyek megléte, vagy hiánya elősegítheti, illetve hátráltathatja a projekt megvalósítását. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, 
hogy a szakmai előkészítő munkát követően megvalósítási/intézkedési javaslatát az EEB 
terjessze a Képviselő-testület 2017. májusi rendes ülése elé. 
 
Felelős: EEB elnök 
Határidő: 2017. május 10. 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 70/2017. 

Tárgy:  Területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezése 
 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

70/2017.(II.22.) KT-határozat 
Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése 

(64. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezéséről szóló 64/2017. sz. előterjesztés tárgyalását a soron következő, március 
havi rendes ülése időpontjáig terjedő időszakra elnapolja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 29. 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 71/2017. 

Tárgy:  Javaslat pályázat benyújtására az 
önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozás finanszírozására 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
71/2017.(II.22.) KT-határozat 

Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzati  
ASP rendszerhez történő csatlakozás finanszírozására 

(71. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Csatlakoztatási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be 9 millió Ft pályázati támogatásra - felhatalmazva a 
Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok aláírására és nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz kapcsolódó 
intézkedések és kötelezettségvállalások megtételére. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 72/2017. 

Tárgy:  Döntés a „Fót, Barackos 5551 
hrsz.-ú ingatlan adás-vétel módosítása 
tárgyában 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
72/2017. (II.22.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Barackos 5551 hrsz.-ú ingatlan adás-vétel módosítása tárgyában 
(48. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 405/2016.(IX.28.) KT-
határozat 2.-3./pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 

„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 471 m2 3000 Ft/m2 áron történő, azaz bruttó 
1.413.000,-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 471 m2 
terület megosztását tartalmazó megosztási vázrajz. A megosztás költségeit az 
Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendelet elfogadásakor a dologi kiadások 858 000,-
Ft-tal történt megemelését követően a vagyongazdálkodási sor keret terhére teljesíti.” 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 2./ pont: azonnal, 3./ pont: 2017.évi költségvetési rendelet elfogadása, de 
legkésőbb 2017.04.30.” 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 73/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Barackos –gázellátó 
„külső” vezeték tervezése” – Szerződés 
módosítása tárgyában 

 
 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

73/2017.(II.22.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Barackos –gázellátó „külső” vezeték tervezése” – Szerződés módosítása 

tárgyában 
(49. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „2151 Fót, Barackos 
gázellátó „külső” vezeték tervezése” feladat ellátása tárgyában a RODEN Mérnöki Iroda Kft-
vel 2016.08.18-án aláírt tervezési szerződés teljesítési határidejét, egyben a szerződés 3. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„3. Tervek benyújtása Üzemeltetői hozzájárulásra: A TIGÁZ-DSO Kft. végleges műszaki 
tartalmának kiadásától számított 30 nap. 
Engedélyes tervek szállítása: Valamennyi csatlakozási szerződés megkötésétől (Üzemeltető 
tervjóváhagyásától) számított 90 nap.” 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tervezési 
szerződés módosítás aláírására a RODEN Mérnöki Iroda Kft-vel a 49/2017.sz. előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a szerződés-
módosításról tájékoztassa a Dr. Sándor Ügyvédi irodát, a közbeszerzési eljárás szerinti 
szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 10 munkanapon belül 
 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 74/2017. 

Tárgy: Döntés a Károlyi Kastély-park 
jövőjével kapcsolatos önkormányzati 
lépésekről, továbbá a fóti Károlyi-kastély 
hasznosítása során Fót Város és a lakói 
érdekeinek képviseleteiről 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

74/2017.(II.22.) KT-határozat 
Döntés a Károlyi Kastély-park jövőjével kapcsolatos önkormányzati lépésekről, továbbá a fóti 

Károlyi-kastély hasznosítása során Fót Város és a lakói érdekeinek képviseleteiről 
(69. sz. és 69/A. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Károlyi Kastély-park jövőjével 
kapcsolatos önkormányzati lépések egyeztetése céljával - 2017. március 7-én 17.30 órai 
kezdettel képviselői egyeztetést tart a Vörösmarty Művelődési Ház Bársony termében a 
69/2017. és 69/A/2017. sz. előterjesztésekben foglaltakról, felkérve a Polgármestert, hogy arra 
hívja meg a Fóti Károlyiak Alapítvány képviselőjét és dr. Virág Zsolt Kastély-programért 
felelős miniszteri biztost. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 75/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, négy utca útépítés, 
járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és 
felújítás” tartalék keret felhasználásáról 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

75/2017. (II.22.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, négy utca útépítés, járdaépítés, csapadékvíz elvezetés építés és felújítás” 

tartalék keret felhasználásáról 
(74. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 74/2017. számú előterjesztés 
melléklete szerinti vizsgálati jelentést a tartalékkeret felhasználására vonatkozóan nettó 
8.794.094,-Ft összeggel elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert az erre vonatkozó 
nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 76/2017. 

Tárgy: Baptista Gyülekezet határidő 
módosítási kérelme 

 
 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 

 
76/2017. (II.22.) KT-határozat 

Baptista Gyülekezet határidő módosítási kérelme 
(75. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kérelem alapján módosítja a 
Fóti Baptista Gyülekezettel 2016. július 18-án kötött Támogatási szerződésben foglalt 
elszámolási határidejét 2017. október 31. napra. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 75/2017. sz. előterjesztés 1.sz. 
melléklete  szerinti módosított Támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. március 8. (A döntést követő 10 munkanapon belül) 
 
 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 77/2017. 

Tárgy: Az „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítése, felújítása és korszerűsítése 
gazdaságfejlesztési céllal Fót Város 
területén” tárgyban benyújtott pályázat 
kapcsán hozott 1/2017. (1.17.) KT-határozat 
módosítása  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

77/2017.(II.22.) KT-határozat 
Az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása 
és korszerűsítése gazdaságfejlesztési céllal Fót Város területén” tárgyban benyújtott pályázat 

kapcsán hozott 1/2017. (1.17.) KT-határozat módosítása  
(40/A/2017.-S/3. sz. anyag) 

 
9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2017. (I.17.) KT-határozatában úgy 

döntött, hogy az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest 
megye területén” tárgyban 2016. december 21-én meghirdetett pályázaton indul. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/2017 (I.17.) KT-
határozatát az alábbiak szerint módosítja, egészíti ki. 
 
A PM_ONKORMUT_2016/11 azonosító számú pályázat keretében az Önkormányzat a 
1/2017. (1.17.) KT-határozatban leírt fejlesztéseket az alábbi 100% önkormányzati 
tulajdonú utcákra, helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan kívánja megvalósítani: 
− Tátra utca,  hrsz. 4001/19, hrsz. 3991 
− Veres Péter utca,  hrsz. 6, hrsz. 22, hrsz. 43, hrsz. 153, 
− Illyés utca,   hrsz. 4001/19, hrsz. 4000/2, hrsz. 4020/84, 
− Szent István utca,  hrsz. 4020/6 
− Nagyváradi utca,  hrsz. 2151 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1/2017. (I.17.) KT-

határozatban foglalt további határozati pontokat változatlanul fenntartja.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő:  1./ és 2./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 78/2017. 

Tárgy: Javaslat Településképi Arculati 
Kézikönyv készíttetése költségvetési 
fedezetének biztosítására 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

78/2017. (II.22.) KT-határozat 
Javaslat Településképi Arculati Kézikönyv készíttetése költségvetési fedezetének biztosítására 

(82/2017.-S/4. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településképi 
rendelet szakmai megalapozása érdekében szükséges Településképi Arculati Kézikönyv és 
településképi rendelet-tervezet elkészítéséhez az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. 
számú módosításába bruttó 9.000 eFt keretösszeget szerepeltessen az Általános Tartalék keret 
terhére.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a főépítészt, hogy a 2017. márciusi 
képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a Településképi arculati Kézikönyv és 
településképi rendelet-tervezet elkészítésének ajánlattételi felhívására.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: 2017. március 28. 2./ pont: 2017. február 28.  
 
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 79/2017. 

Tárgy: Javaslat dr. Vargha Nóra Mária 
önkormányzati képviselő megbízatásai 
alóli felmentésére 
 

 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

79/2017.(II.22.) KT-határozat 
Javaslat dr. Vargha Nóra Mária önkormányzati képviselő  

megbízatásai alóli felmentésére 
(73. sz. S/2. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Vargha Nóra Mária önkormányzati 
képviselőt 2017. február 28-i hatállyal felmenti a Képviselő-testület Pénzügyi és Jogi 
Bizottságának tagsága alól. 
 
2./ A Képviselő-testület dr. Vargha Nóra Mária önkormányzati képviselőt 2017. február 28-i 
hatállyal visszahívja a Fejlesztési tanácsnok Tanácsadó Testületéből. 
 
3.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az SZMSZ 5. sz. függelékének 2017. március 
1-i hatállyal történő aktualizálásáról – az SZMSZ 82.§ (1) bekezdésének b) pontjában 
foglaltakra figyelemmel – saját hatáskörében gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 80/2017. 

Tárgy: Z/42-43/2017.(II.6.) sz. és a 
Z/46/2017.(II.13.) sz. PJB-
határozatokról beszámoló 
  
 
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. február 22-i rendes, nyílt üléséről 
 

80/2017.(II.22.) KT-határozat 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pénzügyi és Jogi 
Bizottság elnökének tájékoztatóját a Z/42-43/2017.(II.6.) sz. és a Z/46/2017.(II.13.) sz. PJB-
határozatokról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: PJB-elnök  
 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
 
Fót, 2017. február 24. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 81/2017. 

Tárgy: A katolikus óvoda építésével 
kapcsolatos önkormányzati döntések 
 

 KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 20-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

81/2017. (III.20.) KT-határozat 
A katolikus óvoda építésével kapcsolatos önkormányzati döntések 

(101. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Fóti Római 
Katolikus Egyházközség az Önkormányzat tulajdonát képező - 101/2017. sz. előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerinti, árok megnevezésű – telken, a katolikus óvoda kialakítása érdekében 
saját költségére csapadékvíz csatornát építtessen. 
A Képviselő-testület készségét nyilvánítja ki arra, hogy az építést követően az Önkormányzat 
(tulajdonos) a Fóti Római Katolikus Egyházközség költségére a telket megosztja, a 
csapadékcsatorna megépített hossza szerint és azt szerződéssel tulajdonba adja a Fóti Római 
Katolikus Egyházközség részére, szolgalmi jog fenntartása mellett. 
 
2./ A Képviselő-testület a 101/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti jövőbeli 
telekegyesítéshez - a csapadékcsatorna használatához kötődő szolgalmi jog bejegyeztetésével 
együttesen - hozzájárul. 
 
3./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ és 2./ pontja szerinti feladatok elvégzése során a 
hatályos helyi vagyonrendeletet a szükséges mértékben külön előterjesztés alapján módosítja. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontja szerinti, 
költségviselésre vonatkozó Megállapodást, továbbá a fóti 1021 hrsz-ú telekingatlan 
vonatkozásában a Váci Egyházmegye EGYH-KCP-16-P-0109 kódszámú, Váci Egyházmegye 
fejlesztése című pályázatához szükséges tulajdonosi nyilatkozatot az Önkormányzat nevében 
aláírja. 
 
5./ A Képviselő-testület – figyelemmel a 101/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
vázrajz további jelöléseire – tulajdonosi hozzájárulását adja a 48-as Ifjúság utca 
telekhatárának rendezéséhez. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1-2./és 4-5./ pont: azonnal, 3./ pont: 2017. május 23. (vagyonrendelet-módosítás 

előkészítése a Testület júniusi rendes ülésére) 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/82/2017. 

Tárgy: Felhatalmazás a Fót 5681 hrsz.-ú 
ingatlant érintő kisajátítási kérelem 
benyújtására 
 

 
 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/82/2017. (III. 29.) KT-határozat 
Felhatalmazás a Fót 5681 hrsz.-ú 

ingatlant érintő kisajátítási kérelem benyújtására 
(Z/111. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert a H. Gy-né tulajdonában lévő Fót 5681 hrsz-ú ingatlant érintő, úgynevezett 
„Keleti elkerülő útból” nyíló bekötőútra vonatkozó kisajátítási kérelem benyújtására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/83/2017. 

Tárgy: Fót 3964 hrsz.-ú önkormányzati 
út értékesítése 
 

  
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/83/2017. (III. 29.) KT-határozat 

Fót 3964 hrsz.-ú önkormányzati út értékesítése 
(Z/95. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/95/2017. sz. 
előterjesztés 2. számú mellékletében felsorolt ingatlantulajdonosok részére 4.000.-Ft/m2 
áron nem értékesíti a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Fót 3964 hrsz-ú ingatlan 
területéből általuk elkerített, az előbbi mellékletben meghatározott területrészeket.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/95/2017. sz. 
előterjesztés 3. számú mellékletében felsorolt ingatlantulajdonosok számára 7.000.-Ft/m2 
áron nem ajánlja fel megvételre a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő Fót 3964 
hrsz-ú ingatlan területéből általuk elkerített, az előbbi mellékletben meghatározott 
területrészét.  
 
3./ Az e határozat 1./ és 2./ pontja szerinti döntésekről az érintett vevőket tájékoztatni kell. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/84/2017. 

Tárgy: Döntés záportározók 
kialakításáról – Fót 087/43 hrsz.-ú 
ingatlan megvételére adott ajánlatról 
 

 
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/84/2017. (III. 29.) KT-határozat 

Döntés záportározók kialakításáról – Fót 087/43 hrsz.-ú ingatlan megvételére 
 adott ajánlatról 
(Z/83. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy záportározó kialakítása 
céljából szándékában áll megvásárolni az 560/1111 részben Sz. S. és 551/1111 részben D. Cs. 
tulajdonában álló,  Fót 087/43 hrsz-ú, 23.925 m2területű, erdő művelési ágba tartozó ingatlant. 
 
2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat az 1./ 
pontban megjelölt ingatlan tulajdonosaival és a kölcsönösen kialkudott feltételekkel bízza 
meg a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát az adás-vételi szerződés-tervezet elkészítésével. 
 
3./ A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalások lezárása után, az 
egyeztetett szövegű adásvételi szerződés-tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a tárgyalások lezárását követő 15 munkanapon belül; 3./ 
pont: a szerződéstervezet elkészítését követő 1. rendes Képviselő-testületi ülés 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/85/2017. 

Tárgy: Döntés a 2027/2 hrsz.-ú ingatlan 
átminősítéséről 

 
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 

 
 Z/85/2017. (III.29.) KT-határozat 

Döntés a 2027/2 hrsz.-ú ingatlan átminősítéséről 
(Z/108. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, 2027/2 hrsz-ú szántó 

művelési ágú ingatlan mezőgazdasági művelésből való kivonását kezdeményezi, és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy B. J-né kérelmét elutasítja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 

összeg fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetés Beruházási kiadások „Nyugati 
iparterület, árokburkolás, helyreállítás, területrendezés.” sor terhére biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: döntést követő 10 napon belül, 3./ pont: azonnal 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 31. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/86/2017. 

Tárgy: Fót 2593, 2595/1 és 2597 hrsz.-ú 
telkek ½ tulajdonrészének 
megvásárlására benyújtott felajánlás 
elbírálása  
  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/86/2017. (III. 29.) KT-határozat  
Fót 2593, 2595/1 és 2597 hrsz.-ú telkek ½ tulajdonrészének megvásárlására  

benyújtott felajánlás elbírálása 
(Z/86. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. számú 
melléklete szerint  tíz éves futamidővel meg kívánja vásárolni a Fót 2593, 2595/1 és 2597 
hrsz-ú telkek ½ hányadban A. E. tulajdonában lévő tulajdonrészét, azzal, hogy a per- és 
tehermentes ingatlan tulajdon-átszállásának időpontja az első vételár-részlet megfizetésének 
dátuma.   
 
2./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a felajánlót, és a vele egyeztetett tartalmú szerződés-tervezetet terjessze a Képviselő-
testület soros ülése elé – csatolva ahhoz a vezetékjogi szolgalmat és a védőtávolságokat, 
továbbá az út céljára leadandó területeket bemutató térkép-részletet is. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 2017. évi költségvetés 
„Ingatlanok árverésen történő megvétele és egyéb ingatlanok vásárlása” soráról biztosítja a 4. 
számú melléklet 2. sora szerint, és a 2018-2026. évekre hosszú távú kötelezettségvállalásként 
az esedékes részleteket előirányozza. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül; 3. pont: 
azonnal, és a 2018-26. évi költségvetési rendeletek elfogadásakor 

 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/87/2017. 

Tárgy: Fót Város Önkormányzata 
ingatlanvagyona piaci értékének 
aktualizálása  
 KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/87/2017. (III. 29.) KT-határozat 

Fót Város Önkormányzata ingatlanvagyona piaci értékének aktualizálása 
(Z/85. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvégezteti az 
Önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes, valamint forgalomképes 
ingatlanvagyonának értékbecslését, melynek fedezetét az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének „Önkormányzati vagyonértékelés” sorról biztosítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban megjelölt feladat elvégzésére az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti ajánlattételre 
kérje fel a következő vállalkozásokat. 
a. / Architorium Property Kft. 1074 Budapest, Erzsébet körút 18. fsz. 6. 
b./  CPR Vagyonértékelő Kft. 1085 Budapest, József körút 69. 
c./  Estimate Pro Kft. 1062 Budapest, Aradi u. 22. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokról – 
értékelésüket követően – a döntést hozza meg, a legalacsonyabb ár szerinti nyertes ajánlattévőt 
válassza ki, és vele megbízási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti kösse 
meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 15 munkanapon belül; 3./ pont: 
ajánlatok beérkezését követő 30 napon belül. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 31. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/88/2017. 

Tárgy: E.T. gépkocsi-kár megtérítése 
iránti kérelem 
 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/88/2017. (III. 29.) KT-határozat 

E.T. gépkocsi-kár megtérítése iránti kérelem 
(Z/98. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy az E. T. tulajdonában 
lévő NSJ-750 forgalmi rendszámú gépkocsiban keletkezett kárral kapcsolatos kártérítés iránti 
kérelemnek helyt ad. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről 
írásban értesítse E. T. panaszost és tájékoztassa arról, hogy a döntés ellen a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak (1143 Budapest, Hungária körút 128-130.) 
címzett, de Fóti Közös Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtott 
jogorvoslattal élhet. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület fel kívánja hatalmazni a polgármestert, 
hogy az úthibákkal összefüggésben benyújtott minden kárigény tekintetében 2017. július 1-
jétől kezdődően saját hatáskörében döntsön.   
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat 3./ pontjában foglalt hatáskör 
átruházást az SZMSZ 2017. június 21-i ülésére a helyi rendeletekkel kapcsolatos 
jogharmonizációs feladatok keretében építse be az SZMSZ 1. számú mellékletébe. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül; 3.-4./ pont: 2017. 
május 30. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/89/2017. 

Tárgy: Döntés Sz. Gy. L. által a 325-14-
15-16/2017. számú végzés ellen benyújtott 
fellebbezés tárgyában 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 
 

  
Z/89/2017. (III.29.) KT-határozat 

Döntés Sz. Gy. L. által a 325-14-15-16/2017. számú végzés ellen  
benyújtott fellebbezés tárgyában 

(Z/59/A.) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sz. Gy. L. fellebbezőnek a 
polgármester által átruházott hatáskörben meghozott, 2017. február 6. napján kelt, 325-
14/2017. számú végzéssel szembeni fellebbezését elutasítja. E döntéssel szemben a 
kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül, a Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz (1143 Budapest, Hungária körút 128-130.) címzett, de a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel lehet élni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű 
határozattal értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/90/2017. 

Tárgy: Döntés Sz. Gy. L. által a 325-14-
15-16/2017. számú végzés ellen benyújtott 
fellebbezés tárgyában 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 

 
 Z/90/2017. (III.29.) KT-határozat 

Döntés Sz. Gy. L. által a 325-14-15-16/2017. számú végzés ellen benyújtott fellebbezés 
tárgyában 

(Z/59/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sz. Gy. L. fellebbezőnek a 
polgármester által átruházott hatáskörben meghozott, 2017. február 6. napján kelt, 325-
15/2017. számú végzéssel szembeni fellebbezését elutasítja. E döntéssel szemben a 
kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül, a Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz (1143 Budapest, Hungária körút 128-130.) címzett, de a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel lehet élni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű 
határozattal értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/91/2017. 

Tárgy: Döntés Sz. Gy. L. által a 325-14-
15-16/2017. számú végzés ellen benyújtott 
fellebbezés tárgyában 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/91/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés Sz. Gy. L. által a 325-14-15-16/2017. számú végzés ellen benyújtott fellebbezés 

tárgyában 
(Z/59/C. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sz. Gy. L. fellebbezőnek a 
polgármester által átruházott hatáskörben meghozott, 2017. február 6. napján kelt, 325-
16/2017. számú végzéssel szembeni fellebbezését elutasítja. E döntéssel szemben a 
kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül, a Budapest Környéki Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósághoz (1143 Budapest, Hungária körút 128-130.) címzett, de a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatalnál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel lehet élni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű 
határozattal értesítse. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 92/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről  

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
 

92/2017.(III.29.) KT-határozat 
Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 

(115. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző Képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában – 115/2017. sz. előterjesztésként - 
ismertetett polgármesteri beszámolót.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 93/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

93/2017.(III.29.) KT-határozat 
Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 

(115. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
vállalkozási díj megfizetése iránti, STRABAG Általános Építő Kft. által indított perben a 
Dunakeszi Járásbíróságon született (9.G.40.068/2016/9. sz.) ítélettel szembeni fellebbezési 
jog gyakorlásáról az Önkormányzat nevében – az Önkormányzat jogi képviselőjéből, továbbá 
a Fejlesztési Tanácsnokból és a Fóti KÖH illetékes ügyintézőjéből álló szakmai grémium 
véleménye alapján – döntsön. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 7. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 94/2017. 

Tárgy: Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási 
Szerződés végrehajtásának tapasztalatairól 
szóló beszámoló jóváhagyásáról 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

94/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés végrehajtásának tapasztalatairól szóló 

beszámoló jóváhagyásáról 
(92. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 
végrehajtásának tapasztalatairól - a 92/2017. számú előterjesztés 4. sz. melléklete szerint - 
jóváhagyja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntésről értesítse Sólyomvári Erikát, a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 95/2017. 

Tárgy: A városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló új 
rendelet megalkotása 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

 95/2017. (III.29.) KT-határozat 
A városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről  

szóló új rendelet megalkotása 
(52/B. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete A városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló, 52/B/2017. sz. anyagként előterjesztett rendelet-tervezetet 
nem fogadja el. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 96/2017. 

Tárgy: Döntés a szúnyoggyérítési, és hozzá 
kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 
kiírt pályázat eredményéről 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

96/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a szúnyoggyérítési, és hozzá kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 

 kiírt pályázat eredményéről 
(4/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót közigazgatási 
területén 2 évre vonatkozóan szúnyoggyérítési tevékenység szakértő feladatainak ellátása” 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes 
ajánlatot: 
- ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt. (8300 Tapolca, Deák F. u. 7.) 
- BIO-KALIBRA Környezetvédelmi Szolgáltató Bt. (1037 Budapest, Zay u. 1-3.) 
- Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft. (8360 Keszthely, Vak Bottyán 
u. 37.) 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közigazgatási 
területén 2 évre vonatkozóan szúnyoggyérítési tevékenység szakértő feladatainak ellátása” 
tárgyában kiírt ajánlattételi eljárás eredményes volt. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül a legalacsonyabb érvényes ajánlatot a Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói 
Koordinációs Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 37.), míg az összességében 
második legalacsonyabb érvényes ajánlatot az ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt. 
(székhely: 8300 Tapolca, Deák F. u. 7.) tette. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közigazgatási 
területén 2 évre vonatkozóan szúnyoggyérítési tevékenység szakértő feladatainak ellátása” 
tárgyú pályázat nyertesének a Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft. 
(székhely: 8360 Keszthely, Vak Bottyán u. 37.; cégjegyzékszám: 20 09 065687, adószám: 
12984037-2-20) nevű, míg második helyezettnek az ACRIDA Természetvédelmi Kutató Bt. 
(székhely: 8300 Tapolca, Deák F. u. 7.; cégjegyzékszám: 19 06 506769, adószám: 21420551-
2-19) nevű céget jelöli meg. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a nyertes ajánlattevő Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft., 
valamint a további ajánlattevő képviselőjét. 
 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Fót közigazgatási területén 2 
évre vonatkozóan szúnyoggyérítési tevékenység szakértő feladatainak ellátása” tárgyú 
Vállalkozási szerződést a 4/A/2017. sz. előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal a 
Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft-vel aláírja. 
 



7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 6. pontban megjelölt 
kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése „Szúnyoggyérítés” 
sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: Az 1-4./ és a 7. pont: azonnal; az 5./ pont: a döntést követő 5 napon belül; a 6./ 
pont: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 97/2017. 

Tárgy:  Döntés a szúnyoggyérítési, és 
hozzá kapcsolódó szakértői feladatok 
ellátására kiírt pályázat eredményéről 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

97/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a szúnyoggyérítési, és hozzá kapcsolódó szakértői feladatok ellátására  

kiírt pályázat eredményéről 
(4/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót közigazgatási 
területén 2 évre vonatkozó szúnyoggyérítési tevékenység ellátása” tárgyában kiírt ajánlattételi 
eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 
- Corax-Bioner Biotechnológia Zrt. (1119 Budapest, Etele út 57. I. emelet) 
- Fair48 Légiszolgáltató és Export-Import Kft. (8097 Nadap, Rákóczi út 43.) 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót közigazgatási 
területén 2 évre vonatkozó szúnyoggyérítési tevékenység ellátása” tárgyában kiírt ajánlattételi 
eljárás során a SZEMP AIR LÉGISZOLGÁLTATÓ Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 
43. mfszt. 5.) által benyújtott ajánlat Fót Város Önkormányzata és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzatának 8. § (6) bekezdésében foglaltak alapján 
érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a SZEMP AIR LÉGISZOLGÁLTATÓ Kft. az 
Ajánlatban csak nettó ajánlati árat tüntetett fel, az ajánlati árakat éves szinten nem összegezte, 
továbbá az oldalakat nem számozta be, így ajánlata nem felelt meg teljes körűen az 
Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlattételi dokumentációban foglalt követelményeknek. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közigazgatási 
területén 2 évre vonatkozó szúnyoggyérítési tevékenység ellátása” tárgyában kiírt ajánlattételi 
eljárás eredményes volt. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül a legalacsonyabb érvényes ajánlatot a Corax-Bioner Biotechnológia Zrt. (székhely: 
1119 Budapest, Etele út 57. I. emelet), míg az összességében második legalacsonyabb 
érvényes ajánlatot a Fair48 Légiszolgáltató és Export-Import Kft. (8097 Nadap, Rákóczi út 
43.) tette. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót közigazgatási 
területén 2 évre vonatkozó szúnyoggyérítési tevékenység ellátása” tárgyú pályázat 
nyertesének a Corax-Bioner Biotechnológia Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Etele út 57. I. 
emelet; cégjegyzékszám: 01 10 046125, adószám: 13301583-2-43) nevű, míg második 
helyezettnek a Fair48 Légiszolgáltató és Export-Import Kft. (8097 Nadap, Rákóczi út 43.; 
cégjegyzékszám: 07 09 026034, adószám: 25297982-2-07) nevű céget jelöli meg. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-5. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a nyertes ajánlattevő Corax-Bioner Biotechnológia Zrt., valamint a további 
ajánlattevő képviselőjét. 
 



7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Fót közigazgatási területén 2 
évre vonatkozó szúnyoggyérítési tevékenység ellátása” tárgyú Vállalkozási szerződést a 
4/A/2017. sz. előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal a Corax-Bioner 
Biotechnológia Zrt-vel aláírja. 
 
8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7. pontban megjelölt 
kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése „Szúnyoggyérítés” 
sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: Az 1-5./ és a 8./ pont: azonnal; a 6./ pont: a döntést követő 5 napon belül; a 7./ 
pont: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 98/2017. 

Tárgy: Beszámoló a települési folyékony 
hulladék-ártalmatlanítási közszolgáltatás 
2016. évi tevékenységéről 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

98/2017. (III.29.) KT-határozat 
Beszámoló a települési folyékony hulladék-ártalmatlanítási közszolgáltatás  

2016. évi tevékenységéről 
(79. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a FÓTSZIPPI Kft. (2151 Fót, 
Áchim A. u. 34.) 2016. évben történt települési folyékony hulladék ártalmatlanítási 
közszolgáltatás ellátásáról szóló beszámolóját a 79/2017. sz. előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 
1./ pontjában foglalt döntésről írásban értesítse a FÓTSZIPPI Kft-t. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 99/2017. 

Tárgy: Beszámoló az erdészeti 
szakirányítási feladatok 2016. évi 
ellátásáról, és abban a 2017. évi 
feladattervről 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

99/2017. (III.29.) KT-határozat 
Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2016. évi ellátásáról,  

és abban a 2017. évi feladattervről 
(80. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzat 
tulajdonában lévő erdőterületek alap- és egyéb szakirányítási feladatainak ellátásával 
megbízott ER-TERV Bt. (2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. I/12.) 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját, továbbá a 2017. évre vonatkozó feladattervet a 80/2017. sz. előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 
1./ pontjában foglalt döntésről írásban értesítse az ER-TERV Bt-t. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 100/2017. 

Tárgy: Döntés a lakossági veszélyes 
hulladékok gyűjtéséről szóló pályázat 
eredményéről 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

100/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a lakossági veszélyes hulladékok gyűjtéséről szóló pályázat eredményéről 

( 2/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2017. évben” tárgyában 
kiírt ajánlattételi eljárásban a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot: 
- DESIGN Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) 
- Trans-Global Környezetvédelmi Kft. (székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Fót Város 
közigazgatási területén lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2017. 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 8. § (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 lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2017. 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 lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2017. 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, 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 lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése a 2017. évben” tárgyú Vállalkozási 



szerződést a 2/A/2017. sz. előterjesztés 7. 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 2017. évi költségvetése „Környezetvédelmi 
Alap” sora terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: Az 1-5./ és a 8./ pont: azonnal; a 6./ pont: a döntést követő 5 napon belül; a 7./ 
pont: a döntést követő 15 napon belül. 

 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 101/2017. 

Tárgy: Beszámoló a szociális és 
gyermekjóléti intézmények 2016. évi 
szakmai munkájáról, döntés a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
önkormányzati feladatok 2016. évi 
ellátásáról készült átfogó értékelés 
jóváhagyásáról 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

101/2017. (III.29.) KT-határozat 
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi szakmai munkájáról, 

döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2016. évi ellátásáról 
készült átfogó értékelés jóváhagyásáról 

(91. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény Család-és Gyermekjóléti Szolgálata és Területi 
Gondozási Központ 2016. évi munkájáról szóló, - a 91/2017. számú előterjesztés 1-2. sz. 
mellékletei szerinti - szakmai beszámolókat elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Károlyi Clarisse 
Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló, - a 91/2017. számú előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti - beszámolót elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és 
Rehabilitációs Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló, - a 91/2017. számú előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti - beszámolót elfogadja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Vöröskereszt 
Dunakeszi Utcai Gondozó Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló - a 91/2017. számú 
előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti - beszámolót elfogadja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2016. évi ellátásáról készült átfogó értékelést 
jóváhagyja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. január 1-jétől 
2017. december 31-éig 80.000.-Ft támogatást nyújt, a Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 
(székhely: 2120 Dunakeszi, Verseny u, 12.) működésének támogatására a döntést követő 30 
napon belül. 
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 6./ pontban 
meghatározott támogatás összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Egyéb 
működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora terhére biztosítsa. 
 
8./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 6./ 
pontban meghatározott célra és összeggel kössön támogatási szerződést a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével a 91/2017. számú előterjesztés 7. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. 



 
9./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 
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./ és 6./ pontban foglalt 
döntésről értesítse Gerzsenyi Istvánt a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 
igazgatóját, az 5./ pontban foglalt döntésről értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatalát. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-7./pontok: azonnal, 8-9./ pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 102/2017. 

Tárgy: Beszámoló a szociális és 
gyermekjóléti intézmények 2016. évi 
szakmai munkájáról, döntés a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
önkormányzati feladatok 2016. évi 
ellátásáról készült átfogó értékelés 
jóváhagyásáról 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

102/2017. (III.29.) KT-határozat 
Beszámoló a szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi szakmai munkájáról, 

döntés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 2016. évi ellátásáról 
készült átfogó értékelés jóváhagyásáról 

(91. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, 
hogy vizsgálja meg: szabályos-e az a Területi Gondozási Központban meghonosított 
gyakorlat, amely szerint az idősek számára manikűr-, pedikűr-, kozmetikus és fodrász-
szolgáltatást nyújtó vállalkozók részére az intézmény térítésmentesen biztosítja a telephely 
igénybe vételét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 28. (a döntést követő 30 napon belül) 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 103/2017. 

Tárgy: Javaslat a 2017/18. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok 
számáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

 103/2017. (III.29.) KT-határozat 
Javaslat a 2017/18. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

(89. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő óvodák csoportszámát 
a 2017/18-as nevelési évre az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Fóti Boglárka 
Óvoda és 
Bölcsőde 

  
 
 

14 Béke utcai 
tagintézmény 

5 

Eőri Barna utcai 
tagintézmény 

3 

Bölcsőde utcai 
tagintézmény 

6 

2. Apponyi 
Franciska Óvoda 

  
 
 
 

12 

Fruzsina utcai 
tagintézmény 
 

 
4 

Vásár  téri  
tagintézmény 
 

 
2 
 

Ibolyás utcai 
tagintézmény 

 
4 

 
2./ 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 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 104/2017. 

Tárgy: Javaslat a 2017/18. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok 
számáról 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

104/2017. (III.29.) KT-határozat 
Javaslat a 2017/18. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról 

(89. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - megtárgyalva a sajátos nevelési igényű 
gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésének saját költségvetés terhére, megbízási szerződéssel 
történő ellátásra vonatkozó 89/2017. sz. előterjesztést - nem járul hozzá a gyógypedagógiai 
ellátás megbízási szerződéssel történő biztosításához. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Boglárka Óvoda - Bölcsőde és az Apponyi Franciska 
Óvoda vezetőjét, hogy a Klebelsberg Központtal folytasson egyeztetést annak érdekében, 
hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek szakértői vélemény szerinti ellátása utazó 
gyógypedagógusi hálózat keretében kerüljön biztosításra – egyidejűleg vizsgálják meg saját 
munkatársaik továbbképzésének lehetőségeit. 
 
Felelős: 1./pont: polgármester 2./ pont: intézményvezetők 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont:2017. május 31. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 105/2017. 

Tárgy: Tájékoztató a 2016. évi 
önkormányzati támogatások 
elszámolásáról 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
105/2017.(III.29.) KT-határozat 

Tájékoztató a 2016. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról 
(96. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja a támogatott 
szervezetek 2016. évre pénzügyi támogatásra vonatkozó elszámolását a 96/2017 számú 
előterjesztés 1. számú melléklete alapján. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fóti Baptista Gyülekezet és Lendvai 
Balázs támogatásának elszámolásáról, annak lejáratát követően 30 napon belül tájékoztassa a 
Képviselő-testületet. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, a 2./ pont: 2017.november 30. és 2017.augusztus 31. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 106/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. feladat-ellátásáról szóló 
keretszerződésének módosításáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

106/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladat-ellátásáról szóló keretszerződésének 

módosításáról 
(67. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 67/2017. számú előterjesztés 2. számú 
mellékletében szereplő Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. feladat-ellátásáról szóló 
módosításra javasolt keretszerződését átdolgozásra visszaadja az alábbi szempontokra 
figyelemmel: 

� A szerződés „megbízási keretszerződés” helyett helyesen „vállalkozási 
keretszerződés” 

� A módosított keretszerződésbe az alábbi szövegrészt kell beemelni:  
„ A Kft. köteles az éves üzleti tervének elfogadását követő 30 napon belül a Fóti KÖH-
ba az éves munkák ütemezését havi bontásban benyújtani, mely alapján történik a 
teljesítésigazolás. Amíg a Kft. nem nyújtja be a havi bontású ütemtervét, addig az 
előző évi 1/12 finanszírozás kifizetése történhet meg teljesítés igazolás alapján.” 

� A vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályozást a keretszerződésből törölni kell.  
� A hatályát vesztett jogszabályi hivatkozás (Ötv.) helyett a hatályos jogszabályra 

(Mötv.) kell hivatkozni. 
� A módosított keretszerződés 2. pontja tartalmilag nem változik.  
� A közétkeztetési és a kegyeleti szolgáltatásra vonatkozóan hivatkozást kell rögzíteni a 

szerződés 2.4 pontjában az alábbiak szerint: „A közétkeztetés és Kegyeleti szolgálat 
tevékenységét külön szerződés alapján látja el”. 

� A módosított keretszerződésből nem törölhetőek a mindenkori üzleti tervben a Kft. 
tevékenységéhez egyértelműen hozzárendelt feladatok, ezért az üzleti terv szerinti 
tevékenységek részletes felsorolását teljes körűvé kell tenni a keretszerződésben a 
Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztállyal egyeztetve.  
 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 532/2016.(XII.14.) 
KT-határozat 4./ pontja szerint a Jegyző feladatául tűzött teljesítésigazolás Hivatalt érintő 
kidolgozását a módosított keretszerződés elfogadását követően hajtja végre.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. április 3., 2./ pont: 2017. május 2.  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 107/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
107/2017. (III.29.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(88. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 88/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület 

� a 219/2016. (V.25.) KT határozat, a 292/2016. (VI.22.) 2./ pontja, továbbá a 
441/2016.(X.26.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 2017. áprilisi ülésére, 

� az 555/2016.(XII.14.) KT-határozat szerinti Munkatervbe felvett „Döntés a Németh 
Kálmán Emlékház kisépületének felújítását, interaktívvá fejlesztését célzó részletes 
feladatsor jóváhagyásáról, a pályázati önrész biztosításáról” szóló előterjesztés 
készítését az előterjesztésért felelős kérésére 2017. áprilisi ülésére, 

� a „Javaslat a Város Szociális térképéből adódó önkormányzati feladatok 
megvalósításának feladat- és ütemtervére” című, az 503/2016.(XI.23.) KT-határozat 
szerinti előterjesztés készítését az előterjesztésért felelősök kérésére 2017. májusi 
ülésére módosítja. 

 
3./ A Képviselő-testület 61/2017. sz. határozat 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja 
".....az SOS Központ Kft-vel a szerződést írja alá az 534/2016. (XII.14.) KT-határozat 
mellékletét képező Ajánlattételi felhívásban foglalt szerződés szerinti tartalommal" szövegre, 
valamint az 534/2016. (XII.14.) KT-határozat mellékletét képező Ajánlattételi felhívás 
mellékletét képező „Bérleti és szolgáltatási szerződés”3.5. pontját az alábbiak szerint 
módosítja „Szolgáltató feladatát nem képezi a beérkezett segélyhívás esetén a gondozó 
helyszínre szállítása a Szolgáltató tulajdonát képező személygépkocsival. Ennek díját a bérleti 
és szolgáltatási díj nem tartalmazza” 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1-2./pont: azonnal, 3-4./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 108/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Ady E. u. 19/2. sz. 
alatti önkormányzati lakás felújításához 
kivitelező kiválasztása tárgyában 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
108/2017. (III.29.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Ady E. u. 19/2. sz. alatti önkormányzati lakás felújításához  
kivitelező kiválasztása tárgyában 

(28/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, Ady E. u. 19/2. szám alatti 
önkormányzati lakás felújítására” lefolytatott ajánlattételi eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
az eljárás nyertese a Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására a 
nyertes ajánlattevővel, a 28-A/2017. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
2./ A Képviselő-testület a 1./ pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének pénzügyi 
fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felújítási kiadások „Önkormányzati 
lakásfelújítás” előirányzata terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: döntést követő 15 napon belül, 2./ pont: azonnal 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 109/2017. 

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” tárgyú pályázaton történő 
részvételről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
109/2017. (III. 29.) KT-határozat 

Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”  
tárgyú pályázaton történő részvételről 

(109. sz. anyag) 
 

1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázaton indul. 

 
A pályázat keretében – előzetes költségbecslés alapján – a tervezett kivitelezési költség 
bruttó 55.328.000 Ft, melynek megfelelően bruttó 27.664.000 Ft támogatási igényt 
nyújt be az alábbi 100% önkormányzati tulajdonú utcák felújítására vonatkozóan: 
- Fót, Béke utca az Ökumenikus Iskola előtti szakaszon,  
- Fót, Jókai utca  

 
2./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat összeállításához, 

annak kezeléséhez, szerződött partnerét a Forrás-Trend Kft-t veszi igénybe. Egyben 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok 
megtételére, az esetlegesen hiánypótolandó dokumentumok aláírására, a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés 
aláírására. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban meghatározott 

pályázatírói szolgáltatások fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 
beruházási kiadások között a „pályázati alap” sor terhére biztosítja.  

 
4./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz 

szükséges önerő pénzügyi fedezetéhez szükséges bruttó 27.664.000 Ft keretösszeget az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetés Beruházási kiadások „Önkormányzati intézmények 
megközelítése” soráról biztosítsa. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 1-4./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 110/2017. 

Tárgy: Döntés a Vörösmarty tér 5. szám 
alatti ingatlan pályázati kiírásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

110/2017.(III.29.) KT-határozat 
Döntés a Vörösmarty tér 5. szám alatti ingatlan pályázati kiírásáról 

(93. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Noviment Kft. (1055 
Budapest, Honvéd utca 18.) Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 649 m2 alapterületű 
helyiségcsoport bérbevételére benyújtott pályázatát a pályázati felhívás 17./ pontja alapján 
érvénytelennek, az eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Noviment Kft. 
ügyvezetőjét értesítse. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát képező 1124/2 hrsz. alatt 
nyilvántartott, természetben a Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti 649 m2 alapterületű 
helyiségcsoport hasznosítására nyílt pályázatot ír ki. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 93/2017. sz. előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti írjon ki egyfordulós, nyílt pályázatot, és az ezzel kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokról a pályázat 
bontását követően készítsen előterjesztést a pályázat értékelésének és elbírálásának céljából, és 
terjessze azt a Képviselő-testület soron következő rendes ülése elé. 
 
6./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti pályázat 
eredménytelensége esetén felhatalmazza a Polgármestert a pályázat ismételt kiírására. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 4./ és 6./ pontja szerinti 
pályázati felhívás/oka/t a helyi médiumok számára közvetlenül is küldesse meg. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: döntést követő 15 munkanapon belül; 3-4./ pont: döntést 
követő 10 munkanapon belül, 5./ pont: 2017. május 02., 6.-7./ pontok: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 111/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, 1617 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítéséről  

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

111/2017. (III.29.)KT-határozat 
Döntés a Fót, 1617 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

(94. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 hányadban 
tulajdonában lévő, 1617 hrsz-on nyilvántartott, természetben Fót, Kossuth Lajos utca 40. 
szám alatt lévő 345 m2 alapterületű kivett, lakóház, udvar megjelölésű ingatlant a rajta 
elhelyezkedő 118,6 m2 összterületű felépítménnyel, nyílt pályázati úton értékesíti. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan 
értékesítése céljából az e határozat melléklete szerint írjon ki két fordulós, nyílt pályázatot, és 
az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, előzetesen kifizetve az ingatlan közmű-
szolgáltatók  felé fennálló, együttesen 200.407-Ft-nyi tartozásokat és azok kamatait az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére.  
 
3./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésére beérkezett 
pályázatokról készítsen előterjesztést a pályázat értékelésének és elbírálásának céljából, a 
pályázatok bontását követő 45 munkanapon belüli Képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntés után 15 munkanap; 3./ pont: a pályázat 
lebonyolítását követő 45 munkanapon belül 
 
 
A fenti határozat 2./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a következő oldalon! 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



Melléklet a 111/2017.(III.29.) KT-határozathoz 
 
 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az 
önkormányzat tulajdonában álló, Fót 1617 hrsz-ú belterületi ingatlan 

értékesítésére 
 

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot 
hirdet az ingatlan-nyilvántartásba, Fót 1617 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar művelési ágba 
tartozó, per- és tehermentes, KEL-2 építési övezetbe tartozó, a természetben a 2151 Fót, Kossuth 
Lajos u. 40. alatti, 345 m2 alapterületű, 94,4 m2 földszint + 24,2 m2 pince = 118,6 m2 összterületű 
felépítménnyel rendelkező ingatlanának pályázat útján történő értékesítésére. 
Az ingatlanon lévő építmény hosszú éveken át melegkonyhás vendéglátó egységként működött, 
legutóbbi hasznosításakor pizzéria volt. Az öt éve üresen álló, felújítandó ingatlan az összes közművel 
rendelkezik. 
 
Fót Város Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat név 
aláírással lehet benyújtani. Az irányadó eladási ár összege: bruttó 16 700 000.-Ft (azaz bruttó 
tizenhatmillió-hétszázezer forint.) 

• A pályázaton részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, jogi személy illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely betartja jelen kiírásban foglalt 
feltételeket és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá. 

• A pályázat nyertese a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó 
pályázó lesz. 

• A pályázatokat írásban, cégjelzés nélküli zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, 
megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 1617 
hrsz. alatti ingatlan megvásárlására.” 

• A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó aláírásával, magyar nyelven kell 
eljuttatni, oly módón hogy azoknak 2017. május 12. 10.00 óráig kell beérkezniük a Fóti 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) (Iktató iroda) 

• A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva 
álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll. 

• A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a vevő a pályázat kötöttségének 
lejárta előtt köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a 
szerződéskötés jogát elveszíti és arra Fót Város Önkormányzata jogosult ismételten pályázati 
felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni. 

• Az adásvételi szerződés megkötésekor a vételár 10 %-ának megfelelő foglaló összeg 
megfizetése, a fennmaradó vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés 
aláírásától számított 30 napon belül, Fót Város Önkormányzata számlájára, átutalással 
történik. A teljesítés, az összeg a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a 
vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a szerződéstől 
az Önkormányzat jogosult elállni, a kifizetett vételár a foglaló kivételével visszajár. 

• A nyertes pályázót terhelik az ingatlan mérőóráikkal ellátásának és a hálózatba való 
visszakapcsolásának költségei. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes 
kiegyenlítése után lehet kezdeményezni. 

• A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa 
beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát. 

• A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen. 
• Tulajdoni hányadra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen. 
• Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek 

minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést. 
• A pályázaton értékesítendő Fót 1617 hrsz-ú ingatlan per- és tehermentes. 

 



A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, 
különösen: 

a) a pályázó nevét, címét, adatait, 
b) a megajánlott bruttó vételárat 
c) nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról 
d) bankgaranciát az általa ajánlott vételár rendelkezésre állásáról 
e) nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről 
f) nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon 

ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs. 
g) nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének 

nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg 
h) szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról 

való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet 
 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához. 
A pályázatok felbontásának helye és ideje: 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és –üzemeltetési Osztály 51. számú iroda (2151 
Fót, Vörösmarty tér 1.) 2017. május 12. 11.00 óra 
A pályázatok elbírálásának időpontja: 
A pályázat lezárultát követő első rendes Képviselő-testületi ülés. 
A pályázatokat bizalmasan kezeljük! 
Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek: 

Szántóné János Ildikó városfejlesztési és -üzemeltetési osztályvezető, Szente László 
vagyongazdálkodási ügyintéző, Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1.) Tel: 06-535-365/131 

Az ingatlan megtekintésének időpontjai: 
Az ingatlan - előzetes telefonos egyeztetés után, - a helyszínen megtekinthető: 2017. május 10. napjáig 
munkanapokon, hivatali ügyfélfogadási időben.  
Kapcsolattartó személy: Szente László vagyongazdálkodási ügyintéző.  
Telefonszám: 27/535-375-131 mellék. 
 
Az ingatlan átadása: 
A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik. 
 
Fót, 2017. március 30. 
 
 

Bartos 
Sándor 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Melléklet a 111/2017.(III.29.) KT-határozathoz 
 
 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 
 

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) tulajdonában álló, Fót 1617 
hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére kiírt kétfordulós, nyílt pályázati 
felhívásához 

 
 
Az ingatlan adatai: 
- helyrajzi szám: Fót, 1617 
- területe: 345 m2 

- művelési ág: kivett lakóház, udvar 
- tulajdonos: 1/1 tulajdoni hányadban Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 
1.)  
- törzsszám: 15731096 
- feljegyzések, terhelések: feljegyzést nem tartalmaz, teher- és permentes 
- övezeti besorolása: KEL-2 építési övezet 
 
 
Az irányadó eladási ár összege: bruttó 16.700.000.- (azaz bruttó Tizenhatmillió-
hétszázezer forint.)A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott 
pályázat érvénytelen. Ajánlat csak az adott ingatlan teljes területére adható be, alternatív 
ajánlat nem tehető. 
 
A részletes tájékoztatóttitoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni. Ennek aláírása után 
kapja meg a pályázó a részletes kiírást. 
 
Az ingatlanra a Magyar Államnak a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § 
(2)szerint „Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg.” 
 
A kiíró pályázati biztosítékként 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint foglaló megfizetését köti 
ki. A foglalót a döntésről történő tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 napon belül kell a 
Fót Város Önkormányzata 11784009-15731096 számlájára átutalással teljesíteni. Az 
átutaláson fel kell tüntetni: 1617 hrsz foglaló. Amennyiben a foglaló fenti határidőn belül nem 
kerül kiegyenlítésre, úgy a szerződés megkötésétől a Kiíró elállhat. 
A vételár, mint főkötelezettség biztosítására a Kiíró mellékkötelezettségként bankgarancia 
felmutatását írja elő. 
 
A biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének 
megállapítása esetén, illetőleg, ha a szerződéskötés a kiíró oldalán felmerült okból hiúsul meg, 
a pályázatok elbírálása után – az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013.(III.20.)önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. számú melléklet 13.3 pontban foglalt kivételektől 
eltekintve – vissza kell adni. 
 
Nem jár vissza a biztosíték, ha a pályázati kiírás szerint a megkötött szerződést biztosító 
mellékkötelezettséggé alakul át, továbbá akkor sem, ha az ajánlattevő az ajánlatok értékelése 
előtt az ajánlatát visszavonja, az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta, vagy 



a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult 
meg. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a pályázó a benyújtásra 
nyitva álló határidő lejárta előtt vonta vissza ajánlatát. 
 
Ajánlatok felbontásának helye, időpontja:  
 
- Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály 51. számú 
iroda  
  (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
  2017. május 12. 11.00 óra 
- a pályázatok bontásánál jelen lehetnek: a határidőben beérkezett pályázatok felbontása 
nyilvános. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a Kiíró illetve képviselője, a Kiíró által 
meghívott személyek valamint az ajánlattevők illetve meghatalmazottjai lehetnek jelen. 
- a pályázat elbírálására Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult. 
- a Kiíró bírálati szempontként a vételár összegét határozza meg. A kétfordulós pályázat 
nyertese a II. fordulóban legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó 
pályázó lesz.  
- Az ajánlattevő meghatalmazottja az eljárás minden szakaszában köteles közokirattal vagy 
teljes bizonyító magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. 
 
- A pályázat lezárultát követően a pályázókat 2017. június 30. napjáig írásban értesítjük. 
- A pályázat kiírása Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének Vagyonrendelete 
alapján készült. 
- Mellékletek:   
                        1. számú melléklet: az ingatlan tulajdoni lapja 
                        2. számú melléklet: az ingatlan digitális térképe 
                        3. számú melléklet: Pályázati ajánlat (felolvasólap) 
                        4. számú melléklet: nyilatkozatminta a pályázati feltételek elfogadásáról 
                        5. számú melléklet: nyilatkozatminta az ajánlati kötöttségről 
                        6. számú melléklet: nyilatkozatminta az ingatlanszerzési képességről 
                        7. számú melléklet: nyilatkozatminta a vételár nyilvánosságra hozataláról 
                        8. számú melléklet: nyilatkozatminta a Vagyonrendelet ismeretéről 
                        9. számú melléklet: nyilatkozatminta a titoktartásról  
 
 
- A földrészletek Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII. 13.) 
számú rendelete (továbbiakban: HÉSZ) alapján KEL-2 építési övezetbe tartozik. A beépítési 
mód oldalhatáron álló, az előkert mérete az utcában kialakult rend szerint.  
 
- A pályázatokat írásban, zárt borítékban, öt példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti 
példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Fót 1617 hrsz. alatti ingatlan 
megvásárlására. ” Az ajánlati példányokon egyértelműen meg kell határozni az eredeti 
példányt. Ha a több példányban benyújtott ajánlatok között eltérés van, úgy az eredeti 
példány az irányadó. 
 
 
II. Forduló  
 
(megtartására csak egynél több érvényes ajánlat benyújtása esetén kerül sor)  
 
A versenytárgyalás két vagy több ütemben történik, mindaddig amíg csak egy 
ajánlattevő marad versenyben! 



 
A II. fordulóban a kiírás feltételei nem változnak. 
 
Az érvényes pályázatot benyújtó minden ajánlattevő meghívást kap a II. fordulóban való 
részvételre.  
 
Érvénytelen az ajánlat, ha 

a) olyan ajánlattevő nyújtotta be, amelyik (aki) nem jogosult részt venni a pályázaton, 
b) az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított 
határidő után nyújtották be, 
c) az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban valamint a jelen 
eljárási rendben foglaltaknak, 
d) biztosíték adási kötelezettség esetén a biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy 
nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére, 
e) ajánlati árat (díjat) nem egyértelműen határozza meg, vagy más ajánlatához köti. 

 
Az érvénytelen ajánlatot úgy kell tekinteni, mintha az érintett pályázó nem tett volna ajánlatot 
az adott pályázati eljárás keretében. Az ajánlat érvénytelensége a pályázat érvényességét nem 
érinti. 
 
Az érvénytelenség csak úgy állapítható meg, ha az ajánlatot a jegyző bevonásával 
minősítették ilyennek. 
 
A versenytárgyalás kezdő ára az érvényesen benyújtott legmagasabb összegű pályázat ajánlati 
összege. 
 
A versenytárgyalás megtartásának különös szabályai:  
 
a) 
Az Önkormányzat a versenytárgyalást az eljárás bármelyik szakaszában felfüggesztheti, 
elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti, ha a verseny tisztaságát kérdésessé tevő 
körülményt tapasztal. Ennek valódiságát a hivatal nem köteles bizonyítani.  
b) 
Ha a versenytárgyaláson csak egy részt venni jogosult jelenik meg, akkor az Önkormányzat 
szabadon dönt arról, hogy a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, vagy az egyedüli 
jelentkezőt a kikiáltási árral nyertesnek hirdeti ki.  
 
A versenytárgyalás menete:  
a) Megjelentek köszöntése.  
b) A részvételi jogosultságot igazoló dokumentumok, nyilatkozatok ellenőrzése   
c) Sorszámok kiosztása a jogosultak részére (a számok kiosztása a résztvevők neveinek ábécé 
sorrendbe történő állításával történik).  
d) A versenytárgyalás lebonyolítása. Az ajánlattétel a levezető irányításával szóban történik, a 
következő eljárási rendben:  
 
Az ajánlattétel a levezető irányításával folyamatosan, megszakítás nélkül történik. Szünet 
kérésére, konzultációra közben nincs lehetőség. A levezető bemondja a megtehető 
ajánlataktuális összegét, az ajánlattevők pedig a sorszám felmutatásával teszik meg 
nyilatkozatukat. Aki nem tartja fel sorszámát, a további versenybőlkiesik és köteles azonnal 
elhagyni a tárgyaló termet. Amennyiben az utolsó ütemben nem születik új ajánlat, úgy a 
megelőző ütem alapján dönt a nyertes pályázatról Fót Város Önkormányzata Képviselő-



testülete. Egyforma ajánlat esetén a Képviselő-testület szabadon dönt a legmagasabb egyenlő 
összegű ajánlatok között a nyertes pályázatról. 
 
A versenytárgyaláson az ajánlatok 100.000.-forintos lépcsőkben, felfelé történhet. 
 
A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor 
kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. 
 
A pályázó ajánlatához az adott vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig kötve van. 
Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a kiíró az ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázatot 
eredménytelennek minősíti. 
 
Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért. A pályázat 
elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek az ajánlat 
érvényességétől illetve a pályázat eredményességétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik. Az 
ajánlati biztosíték után az ajánlattevő kamatot nem számíthat fel és nem igényelhet.  
 
A szerződést a pályázat eredményének kihirdetése után a lehető legrövidebb időn belül meg 
kell kötni. 
 
Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése meghiúsulna, vagy a szerződés aláírása után 
a nyertes a szerződést nem teljesíti, és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, úgy a kiíró jogosult a 
soron következővel szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. Az ajánlattevők kötelmei 
ebben az esetben is érvényesek. 
 
 
 
                                                                                                          Bartos Sándor 
               polgármester 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 112/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Kossuth Lajos utcai 
járda és kapubehajtók felújításáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

112/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Kossuth Lajos utcai járda és kapubehajtók felújításáról 

(97. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fóti Kossuth Lajos utca páratlan oldalán a 
járdát és kapubehajtókat felújítja a 97/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti műszaki 
tartalommal. 

 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti munkára versenyeztetési eljárást indít a 97/2017. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással, felhatalmazva egyúttal a 
polgármestert a felhívás aláírására, valamint az alábbi gazdasági társaságok részére történő 
megküldésére: 
 
SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54., e-mail: sade@sade.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188; Adószám: 11097875-2-44 
Tel.:1-887-34-00; Fax: 1-205-60-65 
 
PENTAÁltalános ÉpítőipariKft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; e-mail: iroda@pentakft.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473; Adószám: 1452556-2-44 
Tel.: +36-28-529-050; Fax: +36-28-529-070 
 
SwietelskyÉpítőKft. 
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20/B. V.; e-mail: utepites@swietelsky.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-720396; Adószám: 10572795-2-43 
Tel.: 1-889-63-00; Fax: 1-889-63-50 
 
EUROKERB-Útépítő kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1131 Budapest, Dolmány u. 40.; e-mail: info@eurokerbutepito.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-182214; Adószám: 22603522-2-13 
Tel.: +36-70-318-37-12 
 
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.; e-mail: balazs.attila@he-do.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-208325; Adószám: 10683833-2-41 
Tel.: 06-37-560-090 Sipos Zsolt (ügyvezető) 
 
Geokomfort Kft. 
2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15.; e-mail: bitter@geokomfort.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-131225; Adószám: 14891269-2-13 
Tel.:06-30-949-13-19 
 



Pannon Modul Kft. 
1035 Budapest, Kerék u. 34.; e-mail: zsolt.sipos@gmail.com 
Cégjegyzék szám: 01-09-717334; Adószám: 13072074-2-41 
Tel.: +36-70-325-65-18 
 
3./ Az e határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének kiválasztásáról a 
döntést a Képviselő-testület hozza meg - az ajánlatok értékelésének szempontja a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
A Testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat 
azok értékelésével együtt terjessze be a Képviselő-testület soros ülése elé.  
 
4./ A Képviselő-testület a vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének Felújítási kiadások előirányzata „Kossuth utcai 
járda felújítás” előirányzat terhére biztosítja nettó 22.000.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 
27.940.000,-Ft keretösszegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő rendes testületi ülésen, 4./ pont: azonnal. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 113/2017. 

Tárgy: Döntés a meglévő kamerarendszer 
bővítéséről, új kamerák elhelyezésérő 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 113/2017. (III.29.) KT-határozat  

Döntés a meglévő kamerarendszer bővítéséről, új kamerák elhelyezéséről 
(104. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót város területén meglévő térfigyelő 
kamerarendszert a következő helyszínek bevonásával kívánja bővíteni:  
 

1. Vörösmarty tér 1. (Önkormányzat épülete előtt) 
2. Kossuth u. – Dózsa György u. (lámpás kereszteződés, volt CBA épülete előtti terület) 
3. Vörösmarty Mihály u – Szeberényi u. sarka (Óvodakert park) 
4. Alberti Béla u. (volt Mozdony-kocsma előtt) 
5. Bölcsőde u. – Késmárk u. (Buszforduló) 
6. Szent Benedek utca (Orvosi rendelő) 
7. Vasútsor utca- MÁV állomás 
8. Németh Kálmán u. – Március 15. utca (Orvosi rendelő, Iskola, Posta) 
9. Keleti Márton u - Jedlik Ányos u. (MOL benzinkút) 
10. József Attila u. – Szent Imre u.  

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 
Belügyminisztérium térfigyelő kamera fejlesztésére/bővítésére pályázatot jelentet meg, a 
részvételhez szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  
 
3./ A Képviselő-testület a város területén a meglévő térfigyelő kamerarendszert optikai 
átviteli szálon kívánja bővíteni és felkéri a Polgármestert a Versenyeztetési eljárás 
előkészítésére. 
 
4./ A Képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer bővítésének pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének beruházási kiadások „Térfigyelő kamerarendszer 
tervezés, kivitelezés” előirányzata terhére és a 2016. évi zárszámadáskor megállapított 
pénzmaradványból biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: pályázat megjelenésekor; 3./ pont: 60 munkanapon 
belül 4./ pont: azonnal; 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 114/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, Szabó Dezső u. 
tereprendezési munkáira fedezet 
biztosítás tárgyában 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
114/2017. (III.29.) KT-határozat 

Döntés Fót, Szabó Dezső u. tereprendezési munkáira fedezet  
biztosítás tárgyában 

(110. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szabó Dezső u. 
tereprendezési munkái elvégzésének fedezetéhez szükséges bruttó 5.000.000,-Ft pénzügyi 
forrást az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításakor a beruházási 
(felhalmozási) kiadások előirányzata „4 utca csapadékvíz építés” soráról a „Szabó Dezső 
utcai járda melletti terület rendezése” sorra történő átcsoportosítással biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 26. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 115/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Dózsa György út 12-
14. és Erkel Ferenc téren építendő 2 db új 
játszótér építésére” – kivitelező 
kiválasztása tárgyában 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 115/2017. (III.29.) KT-határozat  
Döntés a „Fót, Dózsa György út 12-14. és Erkel Ferenc téren építendő 2 db új játszótér 

építésére” – kivitelező kiválasztása tárgyában 
(20/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Dózsa György út 12-
14. és Erkel Ferenc téren építendő 2 db új játszótér építésére”lefolytatott versenyeztetési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja, melyre négy érvényes ajánlat érkezett be. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./pontban meghatározott 
versenyeztetési eljárás nyertese a Gulyás Team Bt. (Képviseli: Gulyás András; 2151 Fót, 
Szent Imre u.143.) , felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kivitelezési szerződést írja alá 
a 2./ pont szerinti nyertes ajánlattevővel a 20-A/2017.sz. előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1./ pontban meghatározott 
feladat kivitelezési költségének pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2017.évi 
költségvetésében a Beruházási kiadások „Új játszóterek építése, meglévők bővítésével” sor 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 15 napon belül, 3./ pont: azonnal 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 116/2017. 

Tárgy: Döntés 3 db új buszváró építés és 
meglévő 8 db buszváró felújítás – 
kivitelező kiválasztása tárgyában  

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

116/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés 3 db új buszváró építés és meglévő 8 db buszváró felújítás – kivitelező 

kiválasztása tárgyában 
(12/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „3 db új buszváró építés és 
meglévő 8 db buszváró felújításra” lefolytatott ajánlattételi eljárást eredményesnek 
nyilvánítja, melyre egy érvényes ajánlat érkezett be. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
ajánlattételi eljárás nyertese a Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.)  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési 
szerződés aláírására a Keszi-Bau Kft-vel  (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) a 12-
A/2017. 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  2017. évi 
költségvetésében a Beruházási kiadások  „Buszváró építése, valamint a Felújítási kiadások 
buszvárók felújítása” sor terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./ pont: döntést követő 15 napon belül, 4./ pont: azonnal 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 117/2017. 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a 
Városi Sportcsarnok pályázati forrásból 
történő megvalósítására – TAO pályázat 
benyújtásáról 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

117/2017. (III.29.) KT-határozat 
Együttműködési megállapodás a Városi Sportcsarnok pályázati forrásból történő 

megvalósítására – TAO pályázat benyújtásáról 
(113/A. sz. anyag) 

 
1/ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § alapján, mint tulajdonos kinyilvánítja, hogy a tulajdonában 
álló Fót 0250/94, 0250/9 és a 0250/96 hrsz.-ú ingatlanon sportcsarnokot kíván építtetni. 
 
2./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontjában rögzített cél érdekében a 113/A/2017. sz. 
előterjesztés további elemeiről 8 napon belül, együttes bizottsági ülést követő rendkívüli 
testületi ülésen kíván dönteni. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: 2017. április 6. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 118/2017. 

Tárgy: Döntés az Egészségügyi Központ 
(Szent Benedek utca 15.) vízhálózatának 
bemérése ügyében 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

118/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés az Egészségügyi Központ (Szent Benedek utca 15.) vízhálózatának bemérése 

ügyében 
(76. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a Visszhang Bt-

től az Egészségügyi Központ vízhálózatának hidrogén-nitrogén szonáros csőtörés 
bemérését. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

76/2017.sz.előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő vállalkozási szerződés aláírására a 
Visszhang Bt-vel (képviseli: Kőhalmi László, székhely: 1162 Budapest, Hársa u. 60.) 
maximum bruttó 350.000,- Ft keretösszeggel. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 

munka fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felújítási kiadások, 
„Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” sor terhére biztosítsa. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 10 napon belül, 3./ pont: azonnal 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 119/2017. 

Tárgy: Döntés a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. kérelmére a Dózsa György 
út 12-14. és a Sopronok utca melletti 2593 
hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon, 
bázisállomás létesítés engedélyezése 
tárgyában 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
119/2017.(III.29.) KT-határozat 

Döntés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelmére a Dózsa György út 12-14. és a 
Sopronok utca melletti 2593 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanon, bázisállomás létesítés 

engedélyezése tárgyába 
(77. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1384 
Budapest, Váci u.35.) által önkormányzati ingatlanokon tervezett bázisállomások 
létesítésének engedélyezéséről szóló 77/2017. sz. előterjesztést átdolgozásra visszaadja – 
felhatalmazva a Polgármestert, hogy az alábbi szempontok figyelembe vételével tárgyalja újra 
a Kérelmezővel az együttműködés és finanszírozás lehetőségeit: 

� helyi tévé számára műsorszolgáltatási lehetőség biztosítása, 
� térfigyelő rendszer fejlesztése, 
� a település teljes lefedettségének biztosítása, 
� a Dózsa György út 12.-14. tetőszerkezetének átalakítása, 
� az épület esetleges lebontása esetére 6 hónapos felmondási idő rögzítése a bérleti 

szerződésben. 
 
Az átdolgozott előterjesztést a Képviselő-testület soros ülése elé kell terjeszteni. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 5. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 120/2017. 

Tárgy: Döntés Fót belterület 5566/40 és Fót 
5566/30 hrsz.-ú kivett utak elnevezéséről 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
120/2017. (III.29.) KT-határozat 

Döntés Fót belterület 5566/40 és Fót 5566/30 hrsz.-ú kivett utak elnevezéséről 
(87/A. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes közterületei 2017. május 1-jei 
hatállyal történő elnevezéséről az alábbiak szerint rendelkezik: 

� az Önkormányzat Fót Belterület 5560/40 hrsz.- kivett út megjelölésű ingatlanát Bánki 
Donát utcára nevezi el, 

� az Önkormányzat a Fót Belterület 5560/30 hrsz.- kivett út megjelölésű ingatlanát 
pedig Csonka János utcára nevezi el. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a közterület-elnevezések hatósági 
nyilvántartásokon történő átvezetésével kapcsolatos intézkedések megtételére, s egyidejűleg a 
Bervina Kft. értesítésére a Testület döntéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. április 4. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 121//2017. 

Tárgy: Döntés a „Károlyi huszárok 
ünnepe” programterve jóváhagyásáról és a 
költségkeret módosításáról 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

121/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a „Károlyi huszárok ünnepe” programterve jóváhagyásáról és a költségkeret 

módosításáról 
(100. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Károlyi Huszárok Ünnepe 
kiemelt városi rendezvény költségtervét a 100/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, 
a programtervét a 2. sz . melléklete szerint jóváhagyja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti költségvetési keretösszeget biztosítsa az „Egyéb 
kulturális tartalék keret” előirányzatból 580.000 Ft átcsoportosításával a „Károlyi Huszárok 
Ünnepe szabadtéri rendezvény” előirányzat sorára. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 122/2017. 

Tárgy: Fóti Sport Egyesület Támogatási 
kérelem elbírálása 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
 122/2017. (III.29.) KT-határozat 

Fóti Sport Egyesület Támogatási kérelem elbírálása 
(105. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 105/2017. sz. előterjesztés 
1. sz. mellékletében foglaltakra – az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Általános 
céltartalék” sora terhére bruttó 1.810.000,-Ft-al támogatja a Fóti Sport Egyesületet az alábbi 
fejlesztések céljára: 

� Atlétikai fejlesztés összesen   960.000,-Ft 
� Judo fejlesztés összesen   850.000,-Ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására, és 
felkéri, hogy a 2017. évi költségvetés 1. számú módosításkor gondoskodjon a támogatási 
összeg átcsoportosításáról.  
 
2./ A Képviselő-testülete a Fóti Sport Egyesület további (összesen bruttó 13.110.000,-Ft-nyi) 
beruházási támogatás iránti kérelmét átdolgozásra visszaadja, az alábbi kiegészítő 
információkat kérve: 

� az előző 5 év pályázati és egyéb támogatási bevételeinek kimutatása, 
� az előbbi bevételekből az FSE által használt önkormányzati létesítmény felújításra 

fordított összegek megjelölése, 
� a 2017. évben várt TAO-támogatások tervezett felhasználásának kimutatása. 

 
A fenti adatokkal kiegészített, átdolgozott előterjesztést a Képviselő-testület 2017. áprilisi 
rendes ülése elé kell terjeszteni. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: támogatási szerződés aláírására 2017. április 13. (döntés után 15 nap), 
költségvetési átcsoportosításra: a 2017.évi költségvetési rendelet 1. sz. módosításakor, 
2./ pont: 2017. április 4. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 123/2017. 

Tárgy: Fóti Sport Egyesület Támogatási 
kérelem elbírálása 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
123/2017. (III.29.) KT-határozat 

Fóti Sport Egyesület Támogatási kérelem elbírálása 
(105. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat éves költségvetési 
előirányzatait meghaladó, év közben benyújtott támogatási kérelmeket – azok beérkezése 
sorrendjében, a 31. tételtől kezdődően - automatikusan a költségvetési rendelet 11. sz. 
melléklete szerinti Várólistára veszi, felhatalmazva a Polgármestert, hogy erről a 
Kérelmezőket közvetlenül, a Fóti KÖH Pénzügyi és adóügyi Osztályának vezetőjét pedig (aki 
saját ügykörében gondoskodik a Várólista módosításainak döntés-előkészítéséről) másolat 
útján értesítse. 
A ténylegesen rendelkezésre álló céltartalék-pótkeret függvényében e tételek további 
sorrendjéről (a költségvetési rendelettel ráruházott hatáskörében) a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
dönt. 
Felelős: polgármester 
Határidő: az éves költségvetés módosításai alkalmával (Munkaterv szerint) 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 124/2017. 

Tárgy: Döntés a Bokor utca 8. sz. alatti 
önkormányzati bérlakás épületen a külső 
vasbeton lépcső pihenőlemez megerősítése 
tárgyában 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 
 

124/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés a Bokor utca 8. sz. alatti önkormányzati bérlakás épületen a külső vasbeton 

lépcső pihenőlemez megerősítése tárgyában 
(106. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bokor utca 8. sz. alatti 
Önkormányzati bérlakás épületen, a külső vasbeton lépcső pihenőlemez megerősítéséhez a 
kivitelező kiválasztására egyszerűsített meghívásos eljárást folytat le, és felhatalmazza a 
polgármestert az eljárás lefolytatására, az alábbi kivitelező gazdasági társaságok 
meghívásával: 
a, Keszi-Bau Kft. ( 2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) 
b, Szemper Plusz Kft. (1152 Budapest, Aporháza u.13.)    
c, Saturnus Kft. (1173 Budapest, Ferihegyi u. 90.) 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
nyertes ajánlattévő kiválasztásáról a döntést hozza meg, a 106/2017.sz. előterjesztés 3. sz. 
mellékletében szereplő kivitelezési szerződést a nyertes ajánlattévővel írja alá. Nyertes 
ajánlattevő a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bokor utca 8. szám alatti 
Önkormányzati bérlakás épületen a külső lépcső erkélylemez javítási költségét a Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetés Felújítási kiadások „Önkormányzati ingatlanok 
felújítási alap” terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: döntést követő 8 munkanapon belül, 2./pont:beérkezett ajánlatok 
kiértékelését és a döntés meghozatalát követő 10 napon belül, 3./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 125/2017. 

Tárgy: Fót, E-közmű adatszolgáltatáshoz 
szükséges geodéziai felmérés és 
adatszolgáltatás 

 
KIVONAT 

 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
125/2017. (III.29.) KT-határozat 

Fót, E-közmű adatszolgáltatáshoz szükséges geodéziai 
 felmérés és adatszolgáltatás 

(112. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jogszabályi 
kötelezettségeinek eleget téve az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet szerint elkészítteti az Önkormányzat E-közmű 
adatszolgáltatásához szükséges geodéziai felmérést és adatszolgáltatást. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez a fedezetet az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításakor, a „4 utca csapadékvíz 
építés” soráról bruttó 8.000.000,- Ft átcsoportosításával biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület a 112/2017. sz. előterjesztés 2. számú mellékletét képező ajánlattételi 
felhívást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására. Az 
ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak kell megküldeni: 
 

- DATAKART Mérnöki Tanácsadó Kft. (Cím: 1133 Budapest, Bessenyei utca 23/A II. 
em . 8. Tel.:  +36-30-977-3567 / +3630-445-7889 e-mail: nz@datakart.hu) 

- GEODÉZIA Zrt. (Cím: 1149 Bp., Bosnyák tér 5. Tel.: +361-252-8222, e-mail: 
geodezia@geodezia.hu) 

- INFO-GARDEN Kft. (Cím: 1221 Bp., Anna utca 9-11. Tel.: +3630-182-8146, e-mail: 
infogarden2008@gmail.com) 

- ERDA Kft. (Cím: 1141 Bp. Gödöllői utca 145. Tel.: (+36 1) 221 3306, e-mail: 
info@erda.hu) 

- VARINEX Informatikai Zrt. (Cím: 1141 Budapest, Kőszeg utca 4. Tel: +36 1 273 3400, 
e-mail: mail@varinex.hu) 

 
4./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a beérkező érvényes ajánlatok értékelési szempontja: a 
legalacsonyabb összegű árajánlat nyer. A Testület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes 
vállalkozó kiválasztására, és vele a 112/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
Ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletét képező Kivitelezési szerződés–tervezetnek megfelelő 
tartalmú megállapodás aláírására. 
 



5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kötött 
Kivitelezési szerződésben rögzített éves karbantartási díj költség-előirányzatát építtesse be 
2027. december 31-ig az éves költségvetési rendeletekbe. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2017. április 26.; 3./ pont: 2017. március 31.; 4./ pont: 
2017. április 21. (az árajánlatok beérkezését követő 3 munkanap) 5./: 2018-2027-ig az éves 
költségvetési rendeletek elfogadásakor. 
 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 126/2017. 

Tárgy: Döntés településképi arculati 
kézikönyv kidolgozása, településképi 
rendelet megállapítása és egyeztetésükre, 
elfogadásukra irányuló eljárás 
megindításáról 

 
 

KIVONAT 
 

a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 
 

126/2017. (III.29.) KT-határozat 
Döntés településképi arculati kézikönyv kidolgozása, településképi rendelet megállapítása és 

egyeztetésükre, elfogadásukra irányuló eljárás megindításáról 
(82/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város 
településképének védelme érdekében - a 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésének 
felhatalmazása alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) előírásai és 
a Kr. valamint a 82/A/2017 számú előterjesztés tartalmi követelményei alapján - 
kidolgoztatja a  település településképi arculati kézikönyvét és  településképi rendeletét. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a településképi arculati kézikönyv 
kidolgozásának és a településképi rendelet megállapításának egyeztetésére és elfogadására 
irányuló eljárást – a Kr. alapján - kezdje meg, és folytassa le. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 127/2017. 

Tárgy: Fót Város közigazgatási területére 
vonatkozó településképi rendelet és a 
rendelet szakmai megalapozásét biztosító 
településképi arculati kézikönyv 
elkészítésére vonatkozó ajánlattételi 
felhívás  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. március 29-i rendes, nyílt üléséről 

 
127/2017. (III.29.) KT-határozat 

Fót Város közigazgatási területére vonatkozó településképi rendelet és a rendelet szakmai 
megalapozásét biztosító településképi arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozó ajánlattételi 

felhívás 
(82/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mint Ajánlatkérő a város 
településképi rendeletének és arculati kézikönyvének elkészítésére a 82/B/2017. sz. 
előterjesztés melléklete szerinti ajánlati felhívás alapján ajánlatot kér be az alábbiakban 
megnevezett három gazdasági szereplőtől: 
1.)  Cég neve: TT1  Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. 
      Címe:       1121 Budapest  Kakukkhegyi út 9. 
      Képviseli: Nemesánszky Ildikó ügyvezető  
 
2.)  Cég neve: OBELISZK Stúdió kft 
      Címe:       1056 Budapest Belgrád rakpart 12 III./1a 
      Képviseli: Mayer Andrea ügyvezető 
 
3.)  Cég neve: C.D.C. Településfejlesztési Tervező és Tanácsadó kft 
      Címe:       1114 Budapest Bartók Béla út 61 
      Képviseli: Kerekes György ügyvezető  
  
2./ Fót Város Önkormányzat képviselő-testülete egyben felkéri a polgármestert, mint az 
ajánlatkérő nevében eljáró személyt, hogy az 1./ pont szerinti ajánlati felhívás alapján a 
tervezési szolgáltatásra vonatkozó beszerzési eljárást folytassa le, és a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást (legkisebb bruttó tervezési díjat) benyújtó ajánlattevőt, mint nyertes 
ajánlattevőt válassza ki, és a szerződést írja alá.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: 2017. április 4., 2./ pont: 2017. április 22. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. március 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/128/2017. 

Tárgy: Fót 3964 hrsz.-ú Önkormányzati 
út értékesítése 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 20-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/128/2017. (IV. 20.) KT-határozat 

Fót 3964 hrsz.-ú Önkormányzati út értékesítése 
(Z/95/A. sz. anyag) 

 
 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Z/83/2017. (III. 29.) KT-
határozatát.  
 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z/95/2017. sz. előterjesztés 2. számú 
mellékletében felsorolt ingatlantulajdonosok részére 4.000.-Ft/m2 áron értékesíti a Fót Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, Fót 3964 hrsz-ú ingatlan területéből általuk elkerített, az 
előbbi mellékletben meghatározott területrészeket.  
 
3./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z/95/2017. sz. előterjesztés 3. számú 
mellékletében felsorolt ingatlantulajdonosok számára 7.000.-Ft/m2 áron felajánlja megvételre 
a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő Fót 3964 hrsz-ú ingatlan területéből általuk 
elkerített, az előbbi mellékletben meghatározott területrészét.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát az e határozat 1./ és 2./ pontjai szerinti adás-vételi előszerződések 
elkészítésével - és felhatalmazza az előszerződések aláírására. Az előszerződésekben 
rögzíteni kell, hogy a végleges ingatlan-adásvételi szerződések megkötése után az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetési költség a vevőket terheli. 
 
5./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 3./ pontja szerinti, az 
érintett vevők által is aláírt előszerződések birtokában 

� készíttesse el a telekalakításhoz szükséges dokumentumokat, 
� a telekalakítást végeztesse el, 
� majd készíttesse elő a Vagyonrendelet érintett mellékleteinek módosításához 

szükséges rendelet-tervezetet, és terjessze azt a Képviselő-testület soros ülése elé. 
A Testület felkéri továbbá a Polgármestert, hogy szükség esetén kérelmezzen birtokvédelmi 
eljárásokat, bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát az ingatlan adás-vételi 
szerződések elkészítésével, és felhatalmazza a szerződések Önkormányzat nevében történő 
aláírására. 
 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy erre irányuló vevői kérelem 
esetén, maximum 36 hónap időtartamra részletfizetési lehetőséget engedélyezzen a 
kérelmezők számára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2. pont: döntést követő 45 munkanap; 3./ pont: felajánlások 
kiküldése a döntést követő 15 munkanapon belül;4./ pont: döntést követő 45 munkanap; 5./ 



pont: előszerződések birtokában elvégeztetett telekalakítás jogerőre emelkedése után 30 
munkanapon belül; 6./ pont: azonnal 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 129/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Multifunkcionális 
Városi Sportcsarnok külső közmű ellátás 
és tervezési feladatai”- tárgyában  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 20-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
129/2017.(IV.20.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Multifunkcionális Városi Sportcsarnok külső közmű  
ellátás és tervezési feladatai”- tárgyában 

(151. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Multifunkcionális Városi 
Sportcsarnoknál:  
 

� az energia ellátáshoz szükséges közüzemi díjak megfizetését teljesíti, 
� a TIGÁZ-DSO csatlakozási szerződés aláírását és a csatlakozási díj kifizetését utólag 

jóváhagyja  
� felhatalmazza a Polgármestert a 151/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 

ELMŰ nyilatkozat aláírására, 
�  felhatalmazza a Polgármestert az ELMŰ nyilatkozat aláírását követően érkező 

hálózathasználati szerződés aláírására 
� felhatalmazza a Polgármestert a 151/2017. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletében 

szereplő ajánlattételi felhívás aláírására, melyet az alábbi gazdasági szereplőknek küld 
meg: 
 
1, Good Work Group Kft. (1135 Budapest, Gyöngyösi utca 51/a)  

Gyurkovics Gábor  06-30-923-50-63 

2, RODEN MÉRNÖKI IRODA (1089 Budapest VIII. Villám u. 13.) 
Kovács Márton 06-30-390-07-01 

3, KOVAP LINE Kft. (2151 Fót, Tanács József utca 10/b) 
Kovács József  06-20-916-58-81 

4 , ELINOR Mérnökiroda Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. III/2) 
 Csépe Viktor  06-20-512-05-46 
 

2./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában 
lefolytatott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a Polgármester hozza meg a döntést. A kiválasztás szempontja: a 
benyújtott legalacsonyabb összegű ajánlat. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az 
ajánlattételi felhívás melléklete szerinti tervezési szerződést aláírja.  
 
4./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat költségét az Önkormányzat 
2017.évi költségvetésében a Multifunkcionális Sportcsarnok kivitelezés (pályázati 
önrész+egyéb költségek) előirányzat terhére biztosítja.  
 



Felelős: polgármester  
Határidő: 1./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, 2./pont: a beérkezett ajánlatok 
feldolgozását követő 5 napon belül, 3./ pont: polgármesteri döntést követően 5 napon belül, 
4./ pont azonnal   
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 130/2017. 

Tárgy: Együttműködési megállapodás a 
Városi Sportcsarnok pályázati forrásból 
történő megvalósítására – TAO pályázat 
benyújtásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. április 20-i rendkívüli, nyílt üléséről 
 

130/2017. (IV. 20.) KT-határozat 
Együttműködési megállapodás a Városi Sportcsarnok pályázati forrásból történő 

megvalósítására – TAO pályázat benyújtásáról 
(113/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi Sportcsarnok építési engedély alapján 
végzendő építési munkáihoz az ÚMT Sport Management Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
 
2./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a Tao-támogatás miatt szükséges jelzálogjog bejegyzéshez a 
Sportcsarnokra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 
külön nyilatkozattal hozzájárul. 
 
3./ A Képviselő-testület a 113/B/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti Támogatási 
szerződésben foglalt célok teljesülése érdekében, az ÚMT Sport Managment Szolgáltató Kft. TAO 
pályázatának tárgyi eszköz beruházásához, az ÚMT Sport Management Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére legfeljebb 251.612.400,-Ft – azaz bruttó Kettőszázötvenegymillió-
hatszáztizenkettőezer-négyszáz forint támogatást nyújt. 
 
4./ A Képviselő-testület a 113/B/2017. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, „Előzetes írásbeli 
hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéshez” c. nyilatkozatot elfogadja, felhatalmazva a Polgármestert e 
dokumentum Önkormányzat nevében történő aláírására. 
A 113/B/2017. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti Támogatási szerződés megkötéséről a 
Képviselő-testület a Sportcsarnok részletes kiviteli és költségvetési terveinek bemutatása és 
megismerése után, 8 napon belül rendkívüli KT-ülés keretében dönt. 
 
5./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése a fenti határozat végrehajtásához szükséges 
költségvetési fedezetet „Multifunkcionális sportcsarnok kivitelezés (pályázati önrész és egyéb 
költségek)” előirányzatként tartalmazza, ahonnan az e határozat 3./ pontja szerinti összeget a 
költségvetési rendelet 1. számú módosításakor „Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
kívülre” előirányzatára kell átcsoportosítani.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: a Sportcsarnokra vonatkozó használatbavételi engedély jogerőre 
emelkedésétől számított 30 napon belül; 3./ pont: azonnal; 4./ pont: a döntést követő 5 napon belül; 5./ 
pont: a 2017. évi költségvetési rendelet I. sz. módosításakor 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 131/2017. 

Tárgy:„Észak-Magyarországi 
szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 
7. projekt (ÉMO 7)” keretén belül a 
Dunakeszi szennyvízelvezetési 
agglomeráció, Fót városra vonatkozó 
ajánlati dokumentáció műszaki 
tartalmának elfogadása 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyílt üléséről 
 

131/2017. (IV.26.) KT-határozat 
„Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és-kezelési fejlesztés 7. projekt (ÉMO 7)” 
keretén belül a Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció, Fót városra vonatkozó 

ajánlati dokumentáció műszaki tartalmának elfogadása  
(S/3-157. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Magyarországi 
szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. projekt (ÉMO 7) részét képező KEHOP-2.2.2-
15-2016-00081 számú ajánlati dokumentáció, Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció, 
Fót városra vonatkozó műszaki tartalmát, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a KEHOP-
2.2.2-15-2016-00081 számú ajánlati dokumentáció 3/4.; 4. és 5. kötetének Dunakeszi 
szennyvízelvezetési agglomeráció, Fót városra vonatkozó műszaki tartalmára vonatkozó 
Elfogadó Nyilatkozat (157/2017. sz. előterjesztés 3.sz. melléklete) aláírására.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 157/2017. sz. előterjesztés 4. 
sz. melléklete szerinti, az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 7. 
projekt (ÉMO 7) részét képező KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú ajánlati dokumentáció, 
Dunakeszi szennyvízelvezetési agglomeráció, Fót városra vonatkozó műszaki tartalmában 2. 
tervezési területként megadott üdülőterületet az önkormányzat a projekt fenntartási 
időszakának kezdetéig belterületi lakóövezetté nyilvánító nyilatkozatot aláírja. 
  
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2./ pontban foglalt feladat Fót Város 
Főépítésze általi előkészíttetésére és Képviselő-testület elé történő beterjesztésére. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; 3. pont: 2018. 10.01. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/132/2017. 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat jogi 
képviselete ellátásának elmúlt félévi 
tapasztalatairól 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/132/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának  
elmúlt félévi tapasztalatairól 

( Z/141. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Nagy Attila egyéni 
ügyvéd és a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda 2016. szeptember 1-től 2017. február 28-ig 
tartó időintervallumra vonatkozó beszámolóját.  
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/133/2017. 

Tárgy: Döntés elmaradt jubileumi jutalom 
kifizetéséről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/133/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés elmaradt jubileumi jutalom kifizetéséről 
(Z/138. sz. anyag) 

 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 417.240,- Ft jubileumi jutalom 
összegének Dunakeszi Tankerületi Központon keresztül történő kifizetését Sz.I. részére. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg fedezetét a költségvetés I. számú módosításakor a „Működési 
céltartalék” kiadási előirányzat terhére biztosítsa. 
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Tankerületi Központtal kössön szerződést az 1. pont szerinti összeg átadásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: a költségvetés I. számú módosítását követő 15 napon belül, 2./ pont: a 
költségvetés I. számú módosításakor, 3./pont: a költségvetés I. számú módosítását követő 15 
napon belül 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/134/2017. 

Tárgy: Döntés az Erdőkalja utcai túlkerített 
ingatlanok rendezése érdekében 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/134/2017. (IV. 26.) KT-határozat 
Döntés az Erdőkalja utcai túlkerített ingatlanok rendezése érdekében 

(Z/127. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z/127/2017. sz. előterjesztés 2. számú 
mellékletében felsorolt ingatlanok tulajdonosai részére 7.000.-Ft/m2 áron kész értékesíteni a Fót 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Fót 3963/114 hrsz-ú ingatlan területéből az általuk 
elkerített, a fenti mellékletben meghatározott területrészeket, valamint a Fót 3963/97 hrsz-ú ingatlant, 
amennyiben 60 napon belül valamennyi érintett ingatlantulajdonos elfogadó nyilatkozata megérkezik 
az Önkormányzathoz. 
Ellenkező esetben az Önkormányzat birtokvédelmi eljárást indít a birtoksértőkkel szemben. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson tárgyalásokat az érintett tulajdonosokkal, 
bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát az adás-vételi előszerződések elkészítésével, 
egyben felhatalmazza a polgármestert az előszerződések aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy készíttesse el a telekalakításhoz szükséges 
dokumentumokat, a telekalakítást végeztesse el, a Vagyonrendelet mellékleteit módosíttassa, szükség 
esetén kérelmezzen birtokvédelmi eljárásokat, bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát az 
ingatlan adás-vételi szerződés elkészítésével, felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
4./A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szerződések megkötése után az ingatlan-nyilvántartásba 
történő átvezetési költség a vevőket terheli. 
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, kérelem esetén, maximum 36 hónap 
időtartamra részletfizetési lehetőséget biztosítson a vevők számára. 
 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telekalakítással nem érintett telekhatárok 
rendezése érdekében nyújtson be kiigazítási kérelmet a Földhivatalhoz. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: döntést követő 15+60 nap; 2./ pont: tárgyalások befejezését követő 30 napon 
belül; 3./ pont: az előszerződések aláírását követő 90 napon belül; 4./ pont: a szerződés aláírását 
követő 15 napon belül; 5./ pont: a lehetőség biztosítása azonnal, elbírálása a kérelem benyújtásától 
számítva folyamatosan; 6./ pont: a telekalakítások jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/135/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 2032/42, 43, 44 
hrsz.-ú ingatlanok értékesítési pályázat 
kiírásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/135/2017. (IV. 26.) KT-határozat  

Döntés a Fót 2032/42, 43, 44 hrsz.-ú ingatlanok értékesítési pályázat kiírásáról 
(Z/121. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a Fót Város Önkormányzatának 
1/1 hányadban tulajdonában lévő, Fót 2032/42 hrsz-ú, 2100 m2 ; 2032/43 hrsz-ú, 2099 m2; 
2032/44 hrsz-ú, 3000 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, IG-1 építési 
övezetbe tartozó földrészleteket.  
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 2032/42 hrsz-ú, 2100 m2; 
2032/43 hrsz-ú, 2099 m2; 2032/44 hrsz-ú, 3000 m2 területű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, IG-1 építési övezetbe tartozó földrészletek értékesítése céljából a Z/121/2017. 
sz. előterjesztés 3. számú melléklete szerint írjon ki kétfordulós, nyílt pályázatot, és az ezzel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat érvénytelensége vagy 
eredménytelensége esetén, a pályázatot azonos feltételekkel, egy alkalommal ismételten 
kiírja. 
 
4./  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 2032/42 hrsz-ú, 2100 m2; 
2032/43 hrsz-ú, 2099 m2; 2032/44 hrsz-ú, 3000 m2 területű, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, IG-1 építési övezetbe tartozó földrészletek értékesítésére beérkezett 
pályázatokról, a pályázat érvényessége és eredményessége esetén készítsen előterjesztést a 
pályázat értékelésének és elbírálásának céljából, a pályázat lebonyolítását követő 45 
munkanapon belüli Képviselő-testületi ülésre.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntés után 15 munkanap, 3./ pont: a pályázat 
lebonyolítását követő 45 munkanapon belül, 4./ pont: a pályázat lebonyolítását követő 45 
munkanapon belüli Képviselő-testületi rendes ülésre. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/136/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 0166/4 hrsz.-ú 
ingatlan árverési vételi ajánlattételről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/136/2017. (IV. 26.) KT-határozat 

Döntés a Fót 0166/4 hrsz.-ú ingatlan árverési vételi ajánlattételről 
(Z/119. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a 0166/4hrsz-ú, 
150.265 m2 alapterületű, a) kivett udvar, b) szántó, c) legelő, d) kivett udvar, f) rét művelési 
ágba tartozó, külterületi ingatlan ingatlanárverésen. A legmagasabb ajánlható vételár 
meghatározása céljával a Képviselő-testület a licitálási eljáráson rendkívüli zárt ülést tart. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott összeget Fót Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetés ingatlanok árverésen történő megvétele és egyéb ingatlanok vásárlása 
kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban meghatározott 
feladatokra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: a vételi ajánlattétel időtartama alatt, 2./ pont: azonnal, 3./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/137/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 0167 hrsz.-ú ingatlan 
árverési vételi ajánlattételről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/137/2017. (IV. 26.) KT-határozat 

Döntés a Fót 0167 hrsz.-ú ingatlan árverési vételi ajánlattételről 
( Z/120. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a 0167 hrsz-ú, 18.085 
m2 alapterületű, a) szántó, b) legelő művelési ágba tartozó, külterületi ingatlan 
ingatlanárverésen. A legmagasabb ajánlható vételár meghatározása céljával a Képviselő-
testület a licitálási eljáráson rendkívüli zárt ülést tart. 
 
2./ A Képviselő-testület  az 1./ pontban meghatározott összeget Fót Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetés ingatlanok árverésen történő megvétele és egyéb ingatlanok vásárlása 
kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban meghatározott 
feladatokra vonatkozóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: a vételi ajánlattétel időtartama alatt, 2./ pont: azonnal, 3./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/138/2017. 

Tárgy: Döntés intézményvezetői 
pályázatok véleményezéséről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/138/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés intézményvezetői pályázatok véleményezéséről 
(Z/150. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Kakuk Zsolt pályázó kinevezését a 
Fóti Fáy András Általános Iskola intézményvezetői állására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a Dunakeszi Tankerületi Központ értesítésére 2017. május 10.  
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/139/2017. 

Tárgy: Döntés intézményvezetői 
pályázatok véleményezéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/139/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés intézményvezetői pályázatok véleményezéséről 
(Z/150. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Szebeni Boglárka kinevezését a 
Németh Kálmán Általános Iskola intézményvezetői állására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a Dunakeszi Tankerületi Központ értesítésére 2017. május 10.  
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/140/2017. 

Tárgy: Döntés a „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése a 2017/2018 évfordulóra” 
című közbeszerzési eljárás megindításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
 

Z/140/2017. (IV.26.) KT-határozat 
Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése a 2017/2018 évfordulóra” című 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Z/133. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy „Jégpálya 
létesítése és üzemeltetése 2017/2018 évfordulóra” tárgyban új közbeszerzési eljárást indítson, 
a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt eljárás 
szabályai szerint. 
 
2./ A Képviselő-testület a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2017/2018 évfordulóra” tárgyú 
közbeszerzési eljárásra vonatkozóan elfogadja az összefoglaló tájékoztatót, az ajánlattételi 
felhívást és a szerződéstervezetet, a Z/133/2017. sz. előterjesztés 1., 2., 3. számú mellékletek 
szerinti tartalom alábbi módosításaival: 
 

� az Összefoglaló tájékoztatás II.1.2) pontjában és az Ajánlattételi felhívás 4. pontjában 
egyaránt a közbeszerzés „tárgya” FEDETT jégpálya létesítése és üzemeltetése 
szerepeljen a 2017/2018. év fordulójára; 

� ugyancsak mindkét előbbi dokumentációból törölni kell a 24 órás őrzés-védelem 
feladatát, továbbá az „egy fő felügyelet a délutáni időszakban” szükségességét 
ugyanakkor szerepeltetni kell bennük, hogy „a biztonságos és jogszabályoknak 
megfelelő üzemeltetés az Ajánlattevő feladata, felelőssége és kötelessége”. 

� a 3. sz. melléklet szerinti szolgáltatási szerződés-tervezet 4.1. pontjában gondolatjelek 
között szerepeltetett „teljes üzemidőben” meghatározás helyett a „kiírás szerinti 
nyitva tartást” kell szerepeltetni. 

 
3./ A Képviselő-testület a Z/133/2017. sz. előterjesztés, 4. sz. mellékletében szereplő 
gazdasági társaságoknak közvetlenül is megküldi az ajánlattételi felhívást. 
 
4./ A Képviselő-testület az 1./ 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. 
 



5./ A Képviselő-testület a fedezet összegét Fót Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II. 23.) számú rendelete dologi kiadások „Jégpálya” kiadási 
előirányzatról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1.-3./ pont: azonnal; 4./ pont: döntést követő 60 napon belül. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/141/2017. 

Tárgy: Döntés a sport és kulturális 
tevékenységek pályázati támogatására 
tett EEB-javaslatról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/141/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a sport és kulturális tevékenységek pályázati támogatására 
 tett EEB-javaslatról 

(Z/135. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek kulturális tevékenységének támogatására létrehozott Kulturális és 
Közművelődési Pályázati Alapból az alábbiak szerint támogatást nyújt: 
 
 
 

Pályázó Megállapított támogatás 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 350.000 Ft 
Kiss Eszter 177.000 Ft 
Nagy Edit 350.000 Ft 
Fót-Központi Református Egyházközség 175.848 Ft 
Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület 112.000 Ft 
Docete et Educate Alapítvány 200.000 Ft 
Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület 300.000 Ft 
Fóti Római Katolikus Egyházközség 200.000 Ft 
Szilágyi Attila 281.000 Ft 
Lisai Elek János Alapítvány 175.000 Ft 
Fóti Cselényi József Népdalkör 272.000 Ft 
Fóti Evangélikus Egyházközség 250.000 Ft 
Serdült Erika Irén 272.000 Ft 
Gráf Mihály György 180.000 Ft 
Fóti Baptista Gyülekezet 50.000 Ft 
Összesen: 3.344.848,-Ft 

 
2./ A Képviselő-testület a helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek 
sporttevékenységének támogatására létrehozott Sport Pályázati Alapból az alábbiak szerint 
támogatást nyújt: 
 

Pályázó Megállapított támogatás 
„Szilaj és Szelíd” Lovaspark Egyesület 250.000 Ft 
Harkai Krisztina 35.000 Ft 
Kreadance Sport Egyesület 200.000 Ft 
Nagy Patrik László 125.000 Ft 
Szülők a Fáy Suliért Alapítvány 150.000 Ft 
Bordás Annamária 250.000 Ft 
Fóti Szabadidősport és Kulturális 
Egyesület 

250.000 Ft 

Fóti Sakk Klub Egyesület 200.000 Ft 



Eszes Dániel 250.000 Ft 
Mató Gyula 200.000 Ft 
Szabó Nóra 150.000 Ft 
Jakab Krisztián 250.000 Ft 
Összesen: 2.310.000,-Ft 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1-2./ pontban foglalt támogatás 
tárgyában a támogatási szerződések aláírására. 
 
4./ Az 1-2./ pont szerinti támogatás fedezetét a Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés 
„egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre” előirányzata terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-2./ pont: azonnal 3./ pont: döntés meghozatalát követő 30 nap; 4./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 142/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
142/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 
(155. sz. anyag) 

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

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 143/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás az 
önkormányzati intézményekben igény-
bevett gyermek- és diákétkeztetési 
térítési díjak, továbbá az önkormányzati 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások térítési díjának szabályozásáról 
szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására, és döntés a 
digitális jelzőrendszeres készülékek 
piaci alapú bérbeadásának szabály-
zatának elfogadásáról 
  

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 
 

143/2017.(IV.26.) KT-határozat 
Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és 

diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) 

önkormányzati rendelet módosítására, és döntés a digitális jelzőrendszeres készülékek 
piaci alapú bérbeadásának szabályzatának elfogadásáról 

(99. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az ESZEI 
intézményvezetőjének tájékoztatását az idősek nappali ellátásának 2017.01.01-12.31. közötti 
térítésmentes biztosításáról. 
Felelős: ESZEI intézményvezetője 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület a digitális jelzőrendszeres készülékek piaci alapú bérbeadásának 
szabályzatát az e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felkéri a 
Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Fót Város ESZEI igazgatóját. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. május 4. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
A fenti határozat 2./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a következő oldalon! 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



  143/2017.(IV.26.) KT-határozat melléklete 
 
 

                 Fót  Város 
Egyesített   Szociális   és   

Egészségügyi Intézmény 

2151 Fót,  Szent Benedek u. 15. 
  Tel. /Fax .: 06 27 358-104, 358-438        
   

 
 
 

SZABÁLYZAT 
  

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet tartalmazó 
piaci alapú szolgáltatás. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 
továbbiakban Szt. 

• 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 
továbbiakban 1/2000 SzCsM rendelet 

• 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások igénybevételéről, 9/1999. SzCsM rendelet 

• 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások térítési díjáról, továbbiakban 29/1993. Korm. rendelet 

 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elem a saját 
otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos 
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 
A szolgáltatás biztosítja 

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a 
helyszínen történő 30 percen belüli megjelenését; 

- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges 
azonnali intézkedések megtételét; 

- szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás 
körébe tartozó ellátás kezdeményezését. 

 
 

  

 

 



 
I. Az ellátások igénybevételének módja 
 
Önkéntes, kérelemre történik.  
            
Jogosultság feltételei 
1. Szociális rászorultság alapján a Szt. törvény szerint  

a) az egyedül élő 65 év feletti személy, 
b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 

vagy 
c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos 

vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a 
szolgáltatás folyamatos biztosítását, 

d) Fót város közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező személy. 
 

 
2. Piaci alapú jelzőrendszeres szolgáltatás  
 
A szolgáltatás tartalma megegyezik a szociális alapon működtetett 
szolgáltatással. A szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj 
összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.  
 
Két formáját lehet igénybe venni, mely szerint,  

a. aki szociálisan rászorult, kérelmét benyújtotta és várakozó listán szerepel, 
valamint vállalja a jelzőkészülék bérleti díjával csökkentett szolgáltatás 
önköltségét. 
 

b. aki nem felel meg a Szt. törvényben meghatározott feltételeknek, azaz 
szociálisan nem rászorult, de szeretné igénybe venni a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás felügyelet szolgáltatási elemet és vállalja a 
szolgáltatás önköltségét. 
 

 
II. Térítési díj 
 
A fizetendő térítési díjat a Szt. és a 29/1993 Korm. Rendelet, valamint a helyi 
Önkormányzat Képviselő Testületének 30/2016.(IX.29.) önkormányzati 
rendeletében meghatározottak szerint kell alkalmazni. 
 
1. A szociálisan rászorult személyek esetében az alapszolgáltatás keretén 
belül a személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. 

- a fenntartó helyi rendeletében meghatározottak szerint térítésmentes. 
 



2. A szociálisan rászorult várakozó listán szereplő, vagy szociálisan nem 
rászorult személy, ha önként vállalja a térítési díj összegét, melyet a fenntartó 
szabadon állapít meg. 
 
2017. február 27-én kalkuláltak alapján 30 nap szolgáltatás esetén 
 
a. A szociálisan rászorult várakozó listán szereplő, a feltételeknek megfelelő 

igénylő esetében a szolgáltatás díja 30 nap szolgáltatás esetén 7 500.-ft/hó 
adminisztrációs költséggel együtt, azaz 250.-ft/nap 

- 1 készülék 7 259.-ft/hó – 242.-ft/nap 
- 1 készülék adminisztrációs költsége 241.-ft/hó 
 

b. A szociálisan nem rászorult személy piaci szolgáltatás igénybevétel esetén 
10 000.-ft adminisztrációs költséggel együtt, azaz 335.-ft/nap 

- 1 készülék 9 514.-ft/hó – 317.-ft/nap 
- 1 készülék adminisztrációs költsége 486.-ft/hó 
 

 
III. Az ellátott jogai és kötelezettségei  
 
Az Ellátottnak joga van írásban a Megállapodást felmondani. 
 
Az ellátott köteles a nála lévő készüléket rendeltetésszerűen használni, 
rongálástól óvni, az esetleges meghibásodást jelezni. Nem rendeltetésszerű 
használatból eredő kárért az ellátottat teljes anyagi felelősség terheli. 

A jelzőkészüléket másnak át nem adhatja, el nem tulajdoníthatja. A 
készüléket Fót Város Önkormányzata bérli, ha használata már nem indokolt, 
vissza kell szolgáltatni az ellátást biztosítónak. 
 

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy 
köteles adatokat szolgáltatni a nyilvántartásokhoz, továbbá kijelenti, hogy az 
adataiban, valamint az ellátás változásáról, haladéktalanul tájékoztatja a vezetőt. 
 

Az ellátott beleegyezik abba, hogy az intézmény vezetője és dolgozói 
tájékoztatást nyújtsanak kezelő orvosának, egészségügyi problémáiról, s az 
orvos is tájékoztathatja az intézmény dolgozóit a betegségeiről, állapotának 
javítása, szinten tartása érdekében.  

 
A szolgáltatást igénybe vevőnek biztosítani kell a gondozó akadálymentes 

bejutását a lakásba (kapu,- illetve lakáskulcs).  
 
Az ellátott a személyes gondoskodást biztosító felügyeleti szolgáltatás 

igénybevétele előtt a megállapodás megkötésével egy időben azt megismerte és 
magára nézve kényszerítés nélkül kötelezően elfogadta. 

 



A megállapodás módosítását mindkét fél jogosult kezdeményezni és 
közös megegyezéssel írásban módosítani. 

 
 

IV. Az intézmény jogai és kötelezettségei  
 

Az intézmény a vállalt ellátási tevékenység során köteles a tőle elvárható 
gondossággal maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni. A szolgáltató a 
szolgáltatás megkezdésekor vállalja, a(z)  
IMEI ……………………………………….. Mobil hívó …………………….. 
SIM kártya ……………………………………..…… számú jelzőkészülék 
telepítését az ellátott lakásán; az ellátott szóbeli és írásbeli tájékoztatását a 
rendszer működéséről, a készülék használatáról, továbbá meghibásodása esetén 
a készülék 8 órán belüli kicseréléséről. 

 
A készülék rendkívüli vészhelyzet jelzésére szolgál. Segélyhívás esetén 

jegyzőkönyvet vezet.  
Az Intézmény illetve a nevében eljáró személy az Ellátott állapotáról, 

vagyoni helyzetéről, adatairól harmadik személy részére információt nem 
szolgáltathat ki. Az Intézmény dolgozója az ellátást igénylővel semmilyen 
szerződési kapcsolatot nem létesíthet sem a szolgáltatási idő alatt, sem az azt 
követő egy éven belül, semmilyen anyagi juttatást nem fogadhat el. 
 
 

V. Az ellátás megszűnik 
 
 Az intézményi jogviszony megszűnik, ha  

- az intézmény jogutód nélkül megszűnik, 
- a jogosult halálával, 
- megállapodás felmondásával. 

 
A megállapodást 

- az ellátott, illetve törvényes képviselője indokolás nélkül, 
- az intézményvezető (szolgáltató vezetője) írásban mondhatja fel. 

 
Felmondásnak akkor van helye, ha 

- a szociálisan rászorult ellátott intézményben történő elhelyezése indokolt 
- a szolgáltatást igénybe vevő nem megfelelő módon használja a 

jelzőkészüléket, 
- az szolgáltatást igénybe vevő, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat 

megfizető személy térítési díj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
- a szolgáltatást igénybe vevő I. fejezet 1. pontjában felsorolt jogosultsági 

feltételei megszűnnek. 
 
A felmondási idő tizenöt nap. 



  
 
 VI. Panasztételi lehetőség 
 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatással kapcsolatosan 
észrevételt kíván tenni, Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmény – ESZEI vezetőjénél írásban,(Fót, Szent Benedek u. 15.) teheti meg.  
 

A vezető az ügyet kivizsgálja, és arról írásban tájékoztatja a panaszost. 
Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője nem 
fogadja el a vizsgálat eredményét, ill. azzal nem ért egyet, a tájékoztatás kézhez 
vételétől számított nyolc napon belül az intézmény fenntartójához (Fót Város 
Önkormányzat, Vörösmarty tér 1.) fordulhat. Ellátást változatlan feltételek 
mellett mindaddig biztosítja a szolgáltató, amíg a fenntartó határozatot hoz. 
 
Ellátottjogi képviselő: Forgács Béla Tel: 06 (20) 48-99-529  
 
Jelen szabályzat Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143 / 2017 
(IV.26.) KT-határozata alapján, annak dátumát követő napon lép hatályba. 
  

 
 
Fót, 2017. április 27. 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
ESZEI vezető 

 
 
 

Ph. 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 144/2017. 

Tárgy: Döntés – a „Gáz- és villamos 
energia beszerzés Fót Város 
Önkormányzata részére 2017-2018” 
tárgyú közbeszerzési eljárást megelőző –
energetikai szakértő megbízásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
144/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés – a „Gáz- és villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017-
2018” tárgyú közbeszerzési eljárást megelőző –energetikai szakértő megbízásáról 

(134. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát megbízza a 

gáz- és villamos energia beszerzés felülvizsgálatára, felmérésére, energetikai-szakmai 
előkészítésére (energetikai, szakmai táblázat összeállítása, energetikai műszaki leírás 
elkészítése), és a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásának elkészítésére a 
134/2017. előterjesztés 1. és 2. sz. mellékelt Megbízási szerződéstervezetekben foglaltak 
szerint. 

 
2./ A Képviselő-testület a fedezet összegét Fót Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 8/2017. (II. 23.) számú rendelete Dologi kiadások „Közbeszerzési 
megbízás” kiadási előirányzatról biztosítja. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a 134/2017. előterjesztés 1. és 2. sz. 

mellékelt szerinti szerződések aláírására.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1.-2./azonnal, 3./ pont: a döntést követő 3 munkanapon belül. 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 145/2017. 

Tárgy: Beszámoló a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
145/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
(130. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 130/2017. sz. előterjesztés 
Mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
2./ A Képviselő-testület a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Kódexét a 
130/2017. sz. előterjesztés 1. sz. függelékében foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 146/2017. 

Tárgy: Beszámoló a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet 2016. évi szakmai és gazdasági 
tevékenységéről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
146/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Beszámoló a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi  
szakmai és gazdasági tevékenységéről 

(139. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet szakmai és 
gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót a 139/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a Fóti GESZ értesítésére a döntést követő 15 napon belül  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 147/2017. 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 
2016. évi Közfoglalkoztatási Tervének 
végrehajtásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
147/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról 
(146. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi 
Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról szóló beszámolót a 146/2017.sz előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 148/2017. 

Tárgy: Tájékoztató Fót egészségügyi 
ellátásának helyzetéről az egészségügyi 
szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolók szerint 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
148/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint 

(114. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 2016. évi 
helyzetéről szóló, 114/2017. sz. anyagként előterjesztett beszámolókat elfogadja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, értesítésre: döntést követő 15 napon belül 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 149/2017. 

Tárgy: Tájékoztató Fót egészségügyi 
ellátásának helyzetéről az egészségügyi 
szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolók szerint 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
  149/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint 

(114. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ESZEI intézményvezetőjét, hogy 
vizsgálja meg a gyermek orthopédia, a gyógytorna, a mozgásszervi megbetegedések kezelése 
és a diabetológiai szakellátás biztosításának lehetőségeit – és vizsgálatának eredményeiről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
Felelős: ESZEI intézményvezető 
Határidő: 2017. május 23. (előterjesztés a KT júniusi rendes ülésére) 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 150/2017. 

Tárgy: Tájékoztató Fót egészségügyi 
ellátásának helyzetéről az egészségügyi 
szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolók szerint 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
150/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint 

(114. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z/297/2016. (VII.6.) KT-határozattal 
megindított, és a Z/519/2016.(XII.14.) KT-határozattal meghosszabbított rotavírus elleni 
védőoltási programot a Képviselő-testület – változatlan feltételekkel – a jövőben is támogatni 
kívánja, felhatalmazva a Polgármestert a szerződések 1 naptári évvel, azaz 2018. május 31-ig 
történő meghosszabbítására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 151/2017. 

Tárgy: Tájékoztató Fót egészségügyi 
ellátásának helyzetéről az egészségügyi 
szolgáltatók 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolók szerint 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
151/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint 

(114. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben – az Önkormányzat 
költségvetési rendeletében e célra rendelkezésre álló előirányzat terhére beszerezhető - 1 db 
félautomata defibrillátorral a fóti Eötvös u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelőt kívánja felszerelni. 
A Testület felkéri a Polgármestert, hogy szerelve fel e készülékkel, a 2018. évben pedig a 
városi Sportcsarnok részére is biztosítva 1 db készüléket. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat 
Versenyszabályzata szerinti beszerzési eljárás elindításáról, továbbá arról, hogy az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összeállításakor is legyen fedezete 1 db 
félautomata defirbrillátor készülék beszerzésének, a városi Sportcsarnokban történő 
rendszeresítése céljával. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 152/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Ferenczy István 
utca 8. szám alatti Vendégház felújítása” - 
tárgyában 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
152/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Ferenczy István utca 8. szám alatti 
Vendégház felújítása” - tárgyában 

(136. sz. anyag) 
 
A Képviselő-testület a Fót, Ferenczy István utca 8. szám alatti Vendégház felújítását 
elhalasztja a 2018. évre. 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. október 31. (a 2018. évi költségvetési koncepció összeállításakor) 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 153/2017. 

Tárgy: Döntés a nyári szünidei 
gyermekétkeztetéshez történő önkor-
mányzati hozzájárulásról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
153/2017. (IV.26.) KT- határozat 

Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról 
(147. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kötelező szünidei 
gyermekétkeztetést (déli meleg főétkezést) a hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére a nyári tábor időtartamára 1.547.418.-Ft 
összegben támogatja és a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint 
közétkeztetés ellátásával megbízott társasággal biztosítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ pontban meghatározott 
összeget a 2017. évi költségvetés nyári gyermekétkeztetés kiadási előirányzat terhére 
biztosítja és felkéri a polgármestert, hogy a kötelező szünidei gyermekétkeztetésről szóló 
döntésről értesítse a Fóti Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény vezetőjét és a 
köznevelési intézmények vezetőit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:1./azonnal, 2./ pont: a döntés követő 15 napon belül 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 154/2017. 

Tárgy: Döntés a helyi egyházak 
együttműködési és támogatási 
irányelveiről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 154/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a helyi egyházak együttműködési és támogatási irányelveiről 
(129. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi egyházak együttműködési és 
támogatási irányelveit a 129. sz. előterjesztés Mellékletét képező Egyház-támogatási 
koncepcióban foglaltak szerint határozza meg, azzal a pontosítással, hogy a Melléklet 3. 
oldalán felsorolt „támogatási irányelvek” között az 5 millió Ft összegű fejlesztési támogatás 
gyülekezetenként illesse meg a kérelmezőket.  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy e döntésről a helyi egyházközségek és 
gyülekezetek képviselőit írásban is értesítse. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerint jóváhagyott 
Irányelvek alapján, a helyi egyházak által az Önkormányzathoz benyújtott kérelmeket elbírálva. 
az Önkormányzat nevében kössön támogatási szerződéseket a hitélet, egyházi közösségek 
támogatási céljára, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre” kiadási előirányzata terhére. 
 
3./ A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az e 
határozat 2./ pontja szerint biztosítani kívánt hatásköre az Önkormányzat 2017. évi költségvetés 
I. sz. módosításakor annak rendelet-tervezetébe, az SZMSZ soron következő módosításakor 
pedig annak 1. sz. mellékletébe is beépüljön. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2-3./ pont: 2017. május 2. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 155/2017. 

Tárgy: Döntés a Németh Kálmán 
Emlékház kisépületének felújítását, 
interaktívvá fejlesztését célzó részletes 
feladatsor jóváhagyásáról, a pályázati 
önrész biztosításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
155/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Döntés a Németh Kálmán Emlékház kisépületének felújítását, interaktívvá fejlesztését 
célzó részletes feladatsor jóváhagyásáról, a pályázati önrész biztosításáról 

(128. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az FKKK igazgatóját, hogy a 
128/2017. sz. előterjesztésben megjelölt pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel, és 
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges összes dokumentum 
aláírására. 
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, a fűtéskorszerűsítési terveket készíttesse el, a pályázat 
megvalósításához szükséges önrészt a pályázat kiírásában megjelöltek alapján 10-30 % 
erejéig biztosítja a 2017 évi költségvetés Beruházási kiadások Németh Kálmán Emlékház – 
melléképület kivitelezés önrész kiadási előirányzat terhére. 

 
2./ A Képviselő-testület a Németh Kálmán Emlékház kisépületének kivitelezéséhez igényelt 
20 millió forint többletköltséget az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet I. 
sz. módosításakor - a 123/2017. (III.29.) KT-határozat alapján - a költségvetési rendelet 11. 
sz. mellékletét képező Várólistára helyezi. 
 
Felelős: polgármester, FKKK igazgató   
Határidő: 1./ pont: pályázat megjelenését követően 10 napon belül. 2./ pont: 2017. évi 
költségvetési rendelet I. sz. módosításának elfogadása 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 156/2017. 

Tárgy: A fóti tó körüli sétány és napközis 
tábor épületének tetőszerkezete építésével 
kapcsolatos döntések 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
156/2017. (IV.26.) KT-határozat 

A fóti tó körüli sétány és napközis tábor épületének  
tetőszerkezete építésével kapcsolatos döntések 

(142. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fóti tó körüli 100 m hosszú burkolt 
kerti sétány kivitelezési munkálataival (kapcsolódó utcabútoraival és növényzetével - a 
beérkező ajánlatok alapján – a Geldberg Kft.-t, (6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 7.) bízza 
meg, felhatalmazva a Polgármestert a 142/2017. sz előterjesztés 6. sz. mellékletét képező 
kivitelezési szerződés nyertes ajánlattevővel történő megkötésére, bruttó 6.497.403,-Ft 
összegben. 
 
2./ A Képviselő-testület a volt napközis tábor megnevezésű épületének a tetőszerkezetének 
elbontásával, és változatlan szerkezeti állapotban és formában történő újraépítésével – a 
beérkező ajánlatok alapján - Geldberg Kft.-t, (6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 7.) bízza meg, 
felhatalmazva a Polgármestert a 142/2017. sz. előterjesztés 7. sz. mellékletét képező 
kivitelezési szerződés nyertes ajánlattevővel történő megkötésére, bruttó 7.500.353,- Ft 
összegben. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./-2./ pontban meghatározott feladat pénzügyi fedezetét oly 
módon biztosítja, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
2017. évi Költségvetéséről szóló 8/2017. (II. 23.) számú rendelete „Beruházási kiadások Fóti 
tó és környékének rendezése, funkcióbővítéssel – Vendéglő bontás” kiadási előirányzatról 
2.540.000,- Ft-ot átcsoportosít a „ Beruházási kiadások Fóti tó és környékének rendezése, 
funkcióbővítéssel – sétány kivitelezés” kiadási előirányzatra a költségvetés I. számú 
módosításakor, így megemelve azt bruttó 14.540.000,- Ft keretösszegre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: döntést követő 10 munkanapon belül; 3./ pont: azonnal, de az utólagos 
módosítás vonatkozásában az Önkormányzat 2017. évi Költségvetéséről szóló 8/2017. (II. 
23.) számú rendelete I. számú módosításakor 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 157/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

157/2017. (IV.26.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(152. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 152/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./A Képviselő-testület a 119/2017. (III.29.) KT határozat végrehajtási határidejét a 2017. 
májusi ülésére módosítja, az 50/2017.(II.22.) KT-határozat 2./ pontjának végrehajtási 
határidejét pedig 2017. május 31-ig meghosszabbítja. 
 
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetés I. 
számú módosítást érintő képviselő-testületi határozatok lejelentési határideje egységesen 
2017. májusi rendes ülés.  
 
4./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1-2./pont: azonnal, 3-4./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 158/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, Dózsa György utca 
(1.hrsz.) területének rendezése ügyében 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
158/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés Fót, Dózsa György utca (1.hrsz.) területének rendezése ügyében 
(143. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 
készíttetett és megküldött PES-384/2/2017 iktatószámú, a 143/2017. sz. előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti megosztási vázrajz tervezetet elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a vázlattervnek megfelelő telekalakítási változási vázrajzot aláírja és a további 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
2./ A Képviselő-testület a telekalakítási eljárások igazgatási és eljárási díjainak, valamint az 
ingatlan-nyilvántartási átvezetés díjainak fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. számú rendelet dologi kiadások 
„Dózsa György út területrendezés” kiadási előirányzatról biztosítja bruttó 500.000 Ft 
keretösszegben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: a telekalakítási változási vázrajz kézhezvételétől számított 10 
munkanapon belül, 2./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 159/2017. 

Tárgy: Döntés a fogyatékos személyek 
nappali ellátásának megszervezése 
ügyében 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
159/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a fogyatékos személyek nappali ellátásának megszervezése ügyében 
(148. sz. anyag) 

 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogyatékos személyek nappali ellátására 
vonatkozó feladat-ellátási szerződést kíván kötni Dunakeszi Város Önkormányzatával, 
felkérve a Polgármestert, hogy a szerződés-tervezetet készíttesse elő és nyújtsa be a 
Képviselő-testület 2017. júniusi rendes ülésére. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogyatékos személyek nappali ellátásához 
szükséges szállítási költség támogatásként 1.000.000.-Ft összeg pénzügyi fedezetet biztosít.  
 
3./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a demens személyek 
nappali ellátására szolgáló intézmény létrehozása a létszámok függvényében nem aktuális.  
 
4./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./és 2./ 
pontban meghatározott összeget a 2017. évi költségvetés működési céltartalékok kiadási 
előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ 2017. május 30., 2./-3./ pont: azonnal, 4./ pont: 2017. évi költségvetés 1.sz. 
módosításakor. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 160/2017. 

Tárgy: Fóti Sport Egyesület Támogatási 
kérelem elbírálása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
160/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Fóti Sport Egyesület Támogatási kérelem elbírálása 
(105/A/2017. sz. anyagok) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 105-A/2017. sz. 
előterjesztésben foglaltakra - bruttó 2.628.900,-Ft-ot biztosít az FSE öltöző-felújítás 1. fázis 
önkormányzati önrészeként az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Általános tartaléka 
terhére, felhatalmazva a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
A folyósítás feltétele a tételes költségvetés és műszaki tartalom benyújtása a Polgármesterhez. 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet I. sz. módosításkor 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 161/2017. 

Tárgy: Fóti Sport Egyesület Támogatási 
kérelem elbírálása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
161/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Fóti Sport Egyesület Támogatási kérelem elbírálása 
(105/A/2017. sz. anyagok) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 105-B/2017. sz. 
előterjesztésben foglaltakra – az Önkormányzat tulajdonát képező Balog Sándor Sporttelep 
öltözőépületének felújítása céljával az alábbiak szerint rendelkezik: 

� a Testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat és Hivatala 
Versenyszabályzatának előírásai szerint – az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének Általános tartaléka terhére - kérjen ajánlatokat az öltözőépület teljes 
felújításához szükséges terv- és műszaki dokumentáció elkészítésére, majd a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőt bízza meg a felújítási és költségtervek 
elkészítésével. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 162/2017. 

Tárgy: Fóti Sport Egyesület Támogatási 
kérelem elbírálása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
162/2017.(IV.26.) KT-határozat 

Fóti Sport Egyesület Támogatási kérelem elbírálása 
(105/B/2017. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót SE öltöző felújítás 
II. ütemre benyújtott 2017-2018-as TAO pályázatának pályázati nyertessége esetén annak 
30%-os önrészét bruttó 3.971.925,- Ft erejéig biztosítja, és felkéri a Polgármestert az összeg 
beépítésére az Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TAO pályázat beadásához 
szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat írja alá.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása, 2./ pont: TAO pályázat 

beadásakor 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 163/2017. 

Tárgy:  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
163/2017. (IV. 26.) KT-határozat 

Javaslat ingatlanok hasznosítására 
(123. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2017. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti ingatlanhasznosítási javaslatok közül a 2027/2., 5564, 075/42 és 0111/43 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó javaslatokat elfogadja – a 2027/1 hrsz.-ú ingatlan esetében 
pedig a „vétel” szó helyett a „tárgyalás alatt” szerepeljen a javaslatban. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 164/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót Németh Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 7 db tanulói vizes csoportjának 
felújításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
164/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7 db 
tanulói vizes csoportjának felújításáról 

(124. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Németh Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola „C” épület I. emeleti és II. emeleti 4 db vizes helyiségét 
felújíttatja, és felhatalmazza a polgármestert a versenyeztetési eljárás megindítására 
vonatkozó ajánlattételi felhívás aláírására a 124/2017. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerinti tartalommal,és megküldésére az  alábbi gazdasági szereplők részére: 
 

a) Keszi-Bau Kft. ( 2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4., Szabó István 30/916-3838) 
b) Grander Home Kft. ( 2151 Fót, Garabonciás u. 15., Erdélyi Zoltán 70/382-8236) 
c) Geldberg Kft. ( 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 7., Varga Ferenc 30/294-9378) 

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás eredményességéről, érvényességéről és a 
nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a Képviselő-testület hozza meg és felkéri a 
polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülésre 
készítsen előterjesztést a nyertes kiválasztása tárgyában. A kiválasztás szempontja: a 
legalacsonyabb árajánlat. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) 
számú rendelet Felújítási kiadások „Németh Kálmán Iskola vizes blokkok felújítása ÁNTSZ 
előírások alapján” kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. május 18.,2./ pont: beérkezett ajánlatok kiértékelését követő rendes 
testületi ülés, előterjesztés leadási határidő 2017.05.30., 3./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 165/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Garay János 
Általános Iskola emeletén lévő 
illemhelyek felújításáról és tornatermi 
öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának 
pótlásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
165/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Garay János Általános Iskola emeletén lévő illemhelyek felújításáról és 
tornatermi öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának pótlásáról 

(125. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Garay János Általános Iskola I. 
emeleti vizes helyiségeit felújíttatja, és felhatalmazza a polgármestert a versenyeztetési eljárás 
megindítására vonatkozó ajánlattételi felhívás aláírására a 125/2017. sz. előterjesztés 4. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 
Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek küldi meg: 
 

a) Keszi-Bau Kft. ( 2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4., Szabó István 30/916-3838) 
b) Grander Home Kft. ( 2151 Fót, Garabonciás u. 15., Erdélyi Zoltán 70/382-8236) 
c) Geldberg Kft. ( 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 7., Varga Ferenc 30/294-9378) 

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás eredményességéről, érvényességéről és a 
nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a Képviselő-testület hozza meg és felkéri a 
polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülésre 
készítsen előterjesztést a nyertes kiválasztása tárgyában. A kiválasztás szempontja: a 
legalacsonyabb árajánlat.  
 
3./ A Képviselő-testület az 1./pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) 
számú rendeletének a „Garay János Általános Iskola vizesblokk felújítás” kiadási előirányzat 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. május 18., 2./ pont: beérkezett ajánlatok kiértékelését követő rendes 
testületi ülés (előterjesztés-leadási határidő: 2017. május 30.); 3./ pont: azonnal 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 166/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, 1586/5 és 1586/6 
hrsz.-ú ingatlanok értékesítésérő 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
166/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót, 1586/5 és 1586/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről 
(132. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 1/1 hányadban 
tulajdonában lévő, 1586/5 és 1586/6 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Fót, Kossuth Lajos 
utca 28. szám alatt lévő 1032 m2 és 636 m2 alapterületű kivett, lakóház, udvar megjelölésű 
ingatlant a rajta elhelyezkedő 274 m2 összterületű lakóépülettel, valamint 2 db használaton 
kívüli bontandó felépítménnyel, nyílt pályázati úton értékesíti. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan 
értékesítése céljából az előterjesztés 132/2017. sz. előterjesztés 3. számú melléklete szerint 
írjon ki egyfordulós, nyílt pályázatot, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  
 
3./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésére beérkezett 
pályázatokról készítsen előterjesztést a pályázat értékelésének és elbírálásának céljából, a 
pályázatok bontását követő 45 munkanapon belüli rendes Képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntés után 15 munkanap, azaz 2017. 05.18-ig; 3./ pont: 
a pályázat lebonyolítását követő 45 munkanapon belül 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 167/2017. 

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 
érvényben lévő támogatási 
szerződéseinek célirányos 
felülvizsgálatáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
167/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Tájékoztató az Önkormányzat érvényben lévő támogatási szerződéseinek célirányos 
felülvizsgálatáról 
(53/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat érvényben lévő 
támogatási szerződéseinek célirányos felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást az 53/A/2017. 
számú előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 168/2017. 

Tárgy: Döntés Forgalomtechnikai 
szakvéleményben felsorolt feladatok 
ütemezéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
168/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezéséről 
(61/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót Város úthálózatának 
forgalomtechnikai felülvizsgálatáról kiállított forgalomtechnikai szakvélemény 
(61/A/2017.sz. előterjesztés 2. sz. melléklete) 1. pontjában szereplő közúti jelzőtáblák 
kihelyezését elvégezteti, továbbá a 48-as ifjúság utca  Vörösmarty téri torkolatánál is  
gyalogátkelőt létesít és az azt jelző közúti táblát is kihelyezteti.  
A Testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2017. júniusi rendes ülésére 
készíttessen előterjesztést a táblák kihelyezésére vonatkozó versenyeztetési eljárásról. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Közút NZrt.-től kérje meg az 
elvi hozzájárulásukat az ütemtervben szereplő gyalogos átkelőhelyek tervezhetőségének 
feltételeiről (lehetséges helyszínek, az egymáshoz képest engedélyezhető távolság stb.), 
valamint a három alábbi közúti csomópont megvalósíthatóságáról: 
a.) Tessedik u. –Dózsa György u., 
b.) Németh Kálmán u. – Béke u.; 
c.) és Móricz Zsigmond u. – Géza fejedelem u. 
d.) Németh Kálmán út további gyalogos átkelőhelyei, 
e.) Keleti Márton út további gyalogos átkelőhelyei. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Közlekedés, forgalomszabályozási 
javaslatok megvalósítása” kiadási előirányzaton rendelkezésre álló bruttó 1.000.000,- Ft-ot 
emelje meg további bruttó1.000.000,- Ft-tal az „Általános tartalék” terhére az Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete I. módosításkor. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. május 30. előterjesztés leadási határidő; 2./ pont: a döntést követő 
10 munkanapon belül, azaz 2017.05.11-ig; 3./ pont: az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete I. módosításakor 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 169/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Márton patak 
csőáteresz beépítése tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
169/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Márton patak csőáteresz beépítése tárgyában 
(122. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót, Bajcsy-Zsilinszky u. 
meghosszabbításában a Márton patakon csőátereszt épít a 122/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti műszaki tartalommal, és e tárgyban versenyeztetési eljárást indít a 
122/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással a kivitelező 
kiválasztása érdekében az alábbi gazdasági társaságok meghívásával, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására. 
 
SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54., e-mail: sade@sade.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188; Adószám: 11097875-2-44 
Tel.:1-887-34-00; Fax: 1-205-60-65 
 
PENTA Általános Építőipari Kft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; e-mail: iroda@pentakft.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473; Adószám: 10452556-2-44 
Tel.: +36-28-529-050; Fax: +36-28-529-070 
 
Swietelsky Építő Kft. 
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20/B. V.; e-mail: utepites@swietelsky.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-720396; Adószám: 10572795-2-43 
Tel.: 1-889-63-00; Fax: 1-889-63-50 
 
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.; e-mail: hedo@hedo.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-208325; Adószám: 10683833-2-41 
Tel.: 06-30-371-78-31 
 
Geokomfort Kft. 
2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15.; e-mail: bitter@geokomfort.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-131225; Adószám: 14891269-2-13 
Tel.:06-30-949-13-19 

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott feladat tárgyában 
lefolytatott eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének 
kiválasztásáról a döntést a Polgármester hozza meg. A kiválasztás szempontja: a beérkezett 
legalacsonyabb összegű ajánlat. 
 



3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester, hogy Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet I. számú 
módosításakor a „Bajcsy-Zsilinszky út végén áteresz (Márton patak)” kiadási előirányzatára a 
rendelkezésre álló bruttó 2.500.000,- Ft keret mellé csoportosítson át bruttó 1.500.000-Ft-ot a 
költségvetés Beruházások „4 utca csapadékvíz építés (Tóth Árpád, Beniczky, Kund Pál, 
Madách)” kiadási előirányzatról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 2./ pont: a beérkezett ajánlatok 
értékelését követő 15 munkanapon belül; 3./ pont: Fót Város Önkormányzatának 2017 évi 
költségvetés I. számú módosításakor 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 170/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének  
– városüzemeltetési tevékenység – 
elfogadásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
170/2017.(IV.26) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének  – 
városüzemeltetési tevékenység – elfogadásáról 

(67/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Tulajdonos a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom utca 1.; képviseli: Sólyomvári Erika 
ügyvezető) városüzemeltetési feladatellátásáról szóló Vállalkozási szerződését az e határozat 
Melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja - felhatalmazva a Polgármestert annak 
Önkormányzat nevében történő aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
A fenti határozatban hivatkozott mellékletet lsd. a következő oldalon! 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



170/2017.(IV.26) KT-határozat melléklete 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
Városüzemeltetési tevékenységre 

 

amely létrejött egyrészről 
Fót Város Önkormányzata (Székhely: 2151. Fót, Vörösmarty tér 1., adószám: 15731096-2-
13, törzsszám: 731092,  képviseli: Bartos Sándor polgármester), mint Megbízó - a 
továbbiakban Megrendelő vagy Önkormányzat, 
 
másrészről 
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2151. Fót, 
Malom utca 1.,adószám: 14539262-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-124501, képviseli: 
Sólyomvári Erika Mária ügyvezető), mint Megbízott -a továbbiakban Vállalkozó vagy 
Közszolgáltató, mint a helyi közszolgáltatások feladatait átvállaló nonprofit gazdasági 
szervezet 
 
Vállalkozó és Megrendelő továbbiakban együtt: Felek között: 

� a Vállalkozó által végzett közhasznú tevékenységek folytatásának feltételeiről, 
� annak támogatásáról, 
� valamint a támogatással való elszámolás feltételeiről és módjáról, 

a közhasznú jogállásról valamint a 2011.évi CLXXV. törvényben (a továbbiakban: Civiltv.) 
foglalt kötelezettségek alapján, továbbá az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. 
cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott 
egyes vállalkozások javára, a közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami 
támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat szerint. 
 
 

Preambulum 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) a közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő 
ellátásával az Önkormányzat Képviselő Testülete (KT.) 162/2011.(III.30.) számú határozata 
alapján a Közszolgáltatót bízta meg. 
 

1. A szerződés tárgya 
 
A vállalkozási szerződés tárgya mindazon feladatok és kötelezettségek, feltételek és kikötések 
rögzítése, amely biztosítja, hogy a Vállalkozó végrehajtsa az 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 pontokban 
részletezett közszolgáltatási feladatokat és rögzítse, hogy a feladatok ellátásának anyagi 
feltételeit a Megrendelő biztosítja számára. A vállalkozási szerződés tárgya a rögzítetteken 
felüli feladatok vállalásának szabályozása, melyek elvégzésére a felek különálló – az adott 
egyedi feladatot és ellenértékét konkrétan meghatározó – megállapodást kötnek. 
 

2. A Vállalkozó feladatai és kötelezettségei 
 
Vállalkozó vállalja, hogy maradéktalanul elvégzi és teljesíti az üzleti tervben vállalt alábbi 
feladatokat és kötelezettségeket, továbbá ütemtervet állít össze a munkák elvégzéséről a 
műszaki és időjárási körülményeket figyelembevételével, valamint a Kft.-hez beérkezett 
hibabejelentéseket 24 órán belüli felméri, és az elhárítását elkezdi, annak várható időpontját a 
bejelentővel közli. 



 
2.1 Köztisztaság- és településtisztaság biztosítása (Mötv. 13.§. (1) bekezdés 5. pontja 

szerint – környezet-egészségügy–köztisztaság, települési környezet tisztaságának 
biztosítása)  
Fót város közigazgatási területén belül gondoskodik a közterületek, parkok és nem 
parkosított zöldterületek, utak, helyi buszjáratok megállóinak tisztántartásáról. 
A parkápolást, a zöldterületek karbantartását a Megbízó által jóváhagyott Üzleti terv 
alapján – az időjárás függvényében –folyamatosan látja el, részleteiben a következő 
feladatok elvégzésével: 

• Fűnyírás, fűkaszálás és utómunkái (beleértve az összegyűjtést és elszállítást is) 
• Műtárgyak gondozása 
• Parkok gondozása -    muskátlik kihelyezése és gondozása 

- faültetés karózással 
- gyomlálás, kapálás 
- zöldterület takarítás 
- levélszedés 
- locsolás, az időjárás függvényében 
- faültetés karózással 
- virág és cserje ültetés, gondozás 

• Nem parkosított zöldterületek - fűkaszálás, parlagfű-mentesítés 
• Egynyáriak-, évelők-, bokrok-, cserjék-, fák előállítása nevelése 
• Fakivágás és gallyazás - a kitermelt fa felhasználásáról a Megbízó dönt 
• Köztisztasági feladatok - buszmegállók takarítása, szemetesek ürítése 
• Települési szemétszállítás - lakossági-, intézményi-, közterületeken begyűjtött 
• Illegális szemétlerakások megszüntetése 

 
2.2  Helyi közutak és közterületek karbantartása és fenntartása (Mötv. 13.§. (1) 

bekezdés 2. pontja szerint – településüzemeltetés) 
Fót város közigazgatási területén belül gondoskodik a Megrendelő tulajdonát képező 
aszfalt utak karbantartásáról a Megrendelő által jóváhagyott Üzleti terv alapján, az 
alábbi feladatok elvégzésével: 

• Burkolt utak karbantartása-, kátyúzás foltszerűen és seprés 
• Földutak karbantartása foltszerűen (zúzott kővel) 
• Járdák karbantartása 
• Rácsos átereszek tisztítása, karbantartása 
• Rácsos átereszek pótlása 
• KRESZ táblák kihelyezése, cseréje és pótlása 

 
Felek a vállalkozási szerződés 2.2 pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatban 
rögzítik, hogy a Vállalkozó a Fót Város Önkormányzata tulajdonában levő utak esetében nem 
kezelője az utaknak, így felújítási és a megjelölteken kívüli hibaelhárítási és kártérítési 
kötelezettség nem terheli. 
Felek egyezően rögzítik, hogy a kátyúzást, gréderezést Vállalkozó az időjárás függvényében 
folyamatosan végzi. Az utak hordalék-mentesítése során a szennyeződés fajtájától függően 
szükség esetén a fertőtlenítést is elvégzi.  
 

2.3 Csapadékvíz elvezetés, hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés (Mötv. 13.§. (1) 
bekezdés 8. pontja szerint – településüzemeltetés) 



Fót város közigazgatási területén belül az alábbi feladatok elvégzéséről köteles 
gondoskodni Megbízó által jóváhagyott Üzleti terv alapján: 

• Hó-eltakarítás és síkosság-mentesítés a helyi buszjárat nyomvonalán és az 
egyéb szilárd burkolatú utakon 

• Buszmegállók területének kézi erővel történő hó-eltakarítása és síkosság-
mentesítése 

• Földutak síkosság-mentesítését,az 5/2004. (I.28.) GKM. rendelet a települési 
önkormányzat - a helyi igényeknek megfelelően - saját hatáskörében 
szabályozza a következőképpen: a szilárd burkolatú utak síkosság-
mentesítését követően a Vállalkozó a földutak síkosság-mentesítését igény 
szerint elvégzi. 

• Burkolt árkok tisztítása, szükség esetén helyreállítása 
• Szikkasztó árkok tisztítása, szükség esetén helyreállítása 
• Lefolyástalan utak és szikkasztó kutak szippantása 
• Szikkasztó kutak és vésztározó tisztítása 
• Zárt csapadékelvezető rendszerek tisztítása 

 
Felek a vállalkozási szerződés 2.3 pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatban 
rögzítik, hogy az önkormányzati működtetésű intézmények előtti járdák hó-eltakarítása és 
síkosság-mentesítése az adott intézmény feladata, kivéve a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatalt, ahol a fenti munkálatok az épületet körülvevő járdaszakaszokon a Vállalkozó 
feladata. 
 
A hó-ügyeletet a Közszolgáltató ügyvezetője a műszaki igazgatóval történt konzultálás után, a 
hosszú távú meteorológiai előrejelzés ismeretében szervezi meg. 
 
 

2.4 Egyéb feladatok, a Megrendelő által jóváhagyott Üzleti terv alapján: 
• Önkormányzati rendezvények biztosítása 
• Szállítmányozás az Önkormányzat részére 
• Kommunikáció 
• Piaci tevékenység 

 
2.5 Bársony-Fót program 

Bársony-Fót program, egy fejlesztési program, melynek parkfejlesztési feladatait a 
Megbízott végzi. Fót város közigazgatási területén belül az alábbi feladatok 
elvégzéséről köteles gondoskodni a jóváhagyott Üzleti terv alapján: 

• Egynyári- évelő virágpalánták kiültetése 
• Cserjék kiültetése 
• Fák kiültetése és pótlása 
• Kutya-ürülék elszállítása speciális edényzetben 
• Tavaszi- és őszi nagytakarítás szervezése és lebonyolítása 
• Parkfejlesztés 

 
Az adott évben a fentiekben felsorolt új telepítésű kiültetések, virágszigetek, parkok 
beépülnek a következő éves Üzleti tervbe és nem képezik részét többet a Bársony-Fót 
programnak. A 2.1 pontban meghatározott feladatok nem azonosak az itt felsorolt – 
csak a Bársony-Fót programhoz kapcsolódó - feladatokkal. 

 



2.6 Városüzemeltetésen kívüli, külön szerződéssel rendelkező tevékenységek 
Vállalkozó a Közétkeztetési és Kegyeleti szolgálati tevékenységét külön szerződések 
alapján látja el. 

 
3. A Vállalkozó díjazása 

 
3.1 Jelen vállalkozási szerződés finanszírozás tekintetében a Felek, a Vállalkozó adott 

tárgyévre szóló Üzleti tervét tekintik irányadónak, amelyet az adott tárgyévre 
vonatkozóan a Megrendelő Képviselő-testülete elfogad, és amely elfogadását 
követően jelen módosított vállalkozási szerződés1. sz. függeléke lesz. 
 

3.2 Megrendelő a jelen vállalkozási szerződésben foglalt feladatok elvégzéséhez a csatolt 
Üzleti terv szerint támogatást nyújt a Vállalkozó részére. 

 
3.3 Felek megállapodnak abban, hogy a fent felsorolt feladatok finanszírozásánál az adott 

tárgyévre a Megrendelő Képviselő Testülete által elfogadott Üzleti terv szerinti 
egységárak az irányadók. Vállalkozó az egyes feladatsorok havi keretösszeg túllépése 
esetén a teljes városüzemeltetési tevékenység feladatsoraiból összeg-átcsoportosítást 
alkalmazhat azzal a megkötéssel, hogy ez nem eredményezheti a teljes 
városüzemeltetési tevékenység bármely feladata teljesítésének elmaradását, illetve 
nem megfelelő minőségben, határidőben történő teljesítését. Vállalkozó teljes 
felelősséggel tartozik azért, hogy az átcsoportosítás az egyes feladatok finanszírozását 
határidőben ne veszélyeztesse és nem jogosult az átcsoportosításra tekintettel további 
finanszírozási, támogatási igényt érvényesíteni a Megrendelővel szemben.  

 
3.4 A finanszírozás két részből áll; egyrészt a területenkénti egységárak és mennyiségek 

kalkulált összegéből, másrészt a készenléti díjból. Megrendelő a támogatást – a 
fejlesztési keret kivételével –az éves támogatási összeg havi fix 1/12 része 
ütemezésben proforma ill. előleg számla ellenében bocsátja a Vállalkozó 
rendelkezésére. Az előlegszámla kiállítása a hónap első munkanapján történik, összege 
a végszámla 90%-a, az összeg meghatározása a százezresre kerekítés szabályai szerint 
történik. Az önkormányzati támogatás átutalásának határideje a tárgyhó első napját 
követő 5 banki munkanap. 

 
Vállalkozó köteles a tárgyhót követő 15 munkanapon belül – teljesítésigazolással, 
melyet az ügyvezető aláírásával igazol – számla ellenében tételesen elszámolni a 
kapott támogatással. 
Az éves elszámolás, a havi teljesítésigazolások alapján a következő naptári év 15. 
napjáig történik. Azoknál a soroknál, ahol dokumentálhatóan túlköltés jelentkezik, 
biztosítani kell a városüzemeltetési tevékenység többi sorával való kompenzál-
hatóságot, amennyiben azokon fel nem használt keret áll rendelkezésre. . 
A Kft. köteles az éves Üzleti Tervének elfogadását követő 30 napon belül a Fóti 
KÖH-ba az éves munkák ütemezését havi bontásban benyújtani, - amennyiben az 
nem képezi részét az Üzleti Tervének. Ennek hiányában az előző évi finanszírozási 
keret 1/12 része/hó finanszírozás kifizetése történhet meg tételes elszámoláson 
alapuló teljesítés igazolás alapján. 
 

3.5 Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a 2.4 pontban foglaltak szerint Vállalkozó által 
kiállított havi végszámlát, a teljesítés igazolás alapján 8 napon belül kiegyenlíti. 

 



3.6 Az Üzleti tervben foglalt fejlesztési támogatási keret folyósítására a Megrendelő általi 
jóváhagyás után kerülhet sor, a vonatkozó Képviselő-testületihatározatban 
foglaltaknak megfelelően. 

 
3.7 Bársony Fót fejlesztési program díjazása havonta történik az elvégzett munka alapján 

számla kiállítása ellenében a következő hónap első munkanapján, melléklete a tételes 
elszámoláson alapuló teljesítésigazolás.  

 
3.8 A jelen szerződésben konkrétan meg nem határozott feladatok külön megállapodás 

alapján, külön meghatározott díjazás ellenében kerülnek elvégzésre. 
 

3.9 Vállalkozó vállalja, hogy a feladatai teljesítése során minden esetben a Megrendelő 
érdekében és javára jár el. A feladatok teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozó, 
természetes vagy jogi személy által elvégzett munkáért úgy felel, mintha maga látta 
volna el. Vállalkozó felel azért, hogy az általa igénybe vett 3. személy foglalkoztatása 
a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett történjen.  
 

3.10 Vállalkozó a Megrendelő mindenkori igénye szerint köteles a közszolgáltatási 
tevékenységek elvégzéséről, a feladatok elvégzése során felmerült problémákról 
tájékoztatni a Megrendelőt. 

 
 

4. Záró rendelkezések 
 

4.1 Jelen szerződés 2017. május 1. napjával kezdődően, határozatlan időre jön létre. 
4.2 Felek megállapodnak, hogy a 162/2011.(III.30.) Kt-határozat alapján megkötött 

megbízási szerződést a jelen szerződés hatályba lépésének napjával közös 
megegyezéssel megszüntetik. 

4.3 Felek megállapodnak, hogy a 2017. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásokat jelen 
szerződés hatályba lépéséig a 162/2011.(III.30.) Kt-határozat alapján megkötött 
megbízási szerződés szabályai szerint teljesítik. 

4.4 Jelen szerződésben egyébként nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő 
rendelkezései az irányadók 

4.5 Jelen vállalkozási szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 
Amennyiben a Felek azt nem azonos időpontban írják alá, a hatályba lépés időpontja 
a későbbi aláírás időpontja.  

4.6 A jelen szerződés Függeléke a Vállalkozónak a Megrendelő által jóváhagyott 
mindenkori Éves Üzleti Terve, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

4.7 Jelen vállalkozási szerződést  a Felek képviselői a Megrendelő Képviselő-testületének 
170/2017. (IV.26.) KT-határozatában foglalt felhatalmazás alapján írják alá.  
 

 
Függelék: A Vállalkozó 532/2016.(XII.14.) KT-határozattal elfogadott 2017. évi Üzleti Terve 
 
 
Fót, 2017. április 28.                
 
 

Fót Város Önkormányzata      Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft    
képviseli: Bartos Sándor polgármester  képviseli: Sólyomvári Erika ügyvezető 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 171/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének  
– városüzemeltetési tevékenység – 
elfogadásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

171/2017.(IV.26) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. vállalkozási szerződésének  – 

városüzemeltetési tevékenység – elfogadásáról 
(67/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Tulajdonos felkéri a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom utca 1.; képviseli: Sólyomvári Erika 
ügyvezető) ügyvezetőjét, hogy tekintse át a 2017. évi Üzleti tervében a belterületi földutak 
síkosság-mentesítésére tervezett költségkeret felhasználásának alakulását, és esetleges 
pótköltség-keret igényét terjessze a Képviselő-testület júniusi rendes ülése elé. 
Felelős: ügyvezető 
Határidő: 2017. május 23. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 172/2017. 

Tárgy: Fót Város közigazgatási területére 
vonatkozó településképi rendelet tervezet 
és a rendelet tervezet szakmai 
megalapozását biztosító településképi 
arculati kézikönyv elkészítésére 
rendelkezésre álló keret megnövelése 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
172/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Fót Város közigazgatási területére vonatkozó településképi rendelet tervezet és a 
rendelet tervezet szakmai megalapozását biztosító településképi arculati kézikönyv 

elkészítésére rendelkezésre álló keret megnövelése 
(82/C. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
településképi rendelet szakmai megalapozását szolgáló Településképi Arculati Kézikönyv és 
településképi rendelet-tervezet elkészítésének megrendeléséhez szükséges bruttó 207.500,-Ft 
pót-előirányzattal - az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. számú módosításakor – 
emeltesse meg a jelenleg rendelkezésre álló bruttó 9.000 eFt eredeti előirányzatot, az 
Önkormányzat költségvetésének „Általános tartalék”-előirányzata terhére.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. május 2. (a költségvetési rendelet I. számú módosításának előkészítésekor) 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 173/2017. 

Tárgy: „Fót, Város közigazgatási 
területén megvalósuló ingatlanon belüli 
szennyvízcsatorna bekötővezeték 
létesítési költségeinek támogatásáról” 
szóló pályázati kiírása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
173/2017. (IV.26.) KT-határozat 

„Fót, Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna 
bekötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról” szóló pályázati kiírása 

 (118. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2017. sz. előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező pályázati kiírást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
aláírására, valamint felkéri, hogy gondoskodjon a lakosság értesítéséről Fót Város 
Önkormányzatának honlapján, a Fóti Hírnökben és kifüggesztésről az Önkormányzat 
ügyfélszolgálatán. 
 
2./ A Képviselő-testület a pályázat kiírásához szükséges fedezetet - 17.500.000, -Ft-ot – a 
„Ingatlanon belüli szennyvízbekötés” kiadási előirányzaton biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: 2017. május 15.; 2./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 174/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Pirók Ház – kapu 
és kerítés felújítása” tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

174/2017.(IV.26.) KT-határozat 
 

Döntés a „Fót, Pirók Ház – kapu és kerítés felújítása” tárgyában 
(126. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pirók Házon 2017.10.01-re a 126/2017. sz. 
előterjesztésben felsorolt munkákat végezteti el az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
Czégány Sándor 2015.01.21-i homlokzati terv alapján. 
 
A Képviselő-testület a kivitelezési munkák elkészítésére ajánlattételi felhívást ír ki a 
126/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására, és az alábbi kivitelezők részére történő megküldésére: 

1. Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4., Szabó István 30/916-3838) 
2. Grander Home Kft. (2151 Fót, Garabonciás u. 15., Erdélyi Zoltán 70/382-8236) 
3. Geldberg Kft. (6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 7., Varga Ferenc 30/294-9378) 

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eljárás eredményességéről, érvényességéről és a 
nyertes ajánlattevő személyéről a döntést a Képviselő-testület hozza meg, ezért felkéri a 
polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatok kiértékelését követő rendes testületi ülésre 
készítsen előterjesztést a nyertes kiválasztása tárgyában. A kiválasztás szempontja: a 
legalacsonyabb árat ajánló kivitelező nyer. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat költségét az Önkormányzat 
2017.évi költségvetésében a Felújítási kiadások „Pirók Ház helytörténeti múzeummá 
alakítása, felújítás tervezése” kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./pont: döntést követő 15 munkanapon belül, azaz 2017.05.18-ig, 2./pont: az 
ajánlatok beérkezését és feldolgozását követő rendes testületi ülés (Előterjesztés leadási 
határidő: 2017. 05.02.); 3./ pont:azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 175/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót belterület 4601/7 és 
4560/38 hrsz.-ú ingatlanokon 
(Buszforduló) bevásárló központ 
létesítésének előkészítéséről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
175/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés a Fót belterület 4601/7 és 4560/38 hrsz.-ú ingatlanokon (Buszforduló) bevásárló 
központ létesítésének előkészítéséről 

(149. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg Fót belterület 4601/7 és 
4560/38 helyrajzi számú ingatlanokon - az ingatlanok hasznosításával vagy értékesítésével, 
szakmai befektető bevonásával - bevásárló központ létesítését kívánja előmozdítani. 
 
2./ A Képviselő-testület a bevásárló központ létesíthetősége érdekében telekalakítási eljárást 
kíván indítani, felhatalmazva a Polgármestert, hogy 
- az ehhez szükséges földmérői munkát az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi 
kiadások vagyongazdálkodási feladatok sor terhére rendelje meg, 
- majd a földmérési vázrajz birtokában kérjen előzetes szakhatósági állásfoglalást az illetékes 
szakhatóságtól, 
- és az előzetes hozzájárulás birtokában folytattassa le a telekalakítási eljárást. 
 
3./ A Képviselő-testülete a szakmai befektető kiválasztására és az ingatlanok hasznosítására 
vagy értékesítésére a jogszabályok által előírt kiválasztási és pályáztatási eljárásokat a 
telekalakítási engedélyezési eljárással párhuzamosan kívánja lefolytatni –  ennek érdekében 
felkéri a Polgármestert, hogy az Alpolgármesterrel, a PJB elnökével és a Fejlesztési 
tanácsnokkal közösen folytasson egyeztető tárgyalásokat a szakmai befektetőkkel.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-3./ pontok azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 176/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város szilárd 
burkolattal nem rendelkező úthálózatának 
2017. évre előirányzott utcáinak 
terveztetéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
176/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2017. évre 
előirányzott utcáinak terveztetéséről 

(145. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.) 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 
10.) Agárdy G. u. – 260 m 
11.) Kazinczy u. - 472 m 

 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti munkára versenyeztetési eljárást indít a 145/2017. 
sz. előterjesztés melléklete szerinti ajánlattételi felhívással, felhatalmazva egyúttal a 
polgármestert a felhívás aláírására, valamint az alábbi gazdasági társaságok részére történő 
megküldésére: 

 
ÚTKATASZTER Tervező, Építő és Szolgáltató Bt.  
3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. fszt. 1.; e-mail: lacsab@gmail.com 
Cégjegyzék szám: 12-06-002032; Adószám: 24018135-2-12 
Tel.: +36-30-983-3447; Fax: +36-32-784-140 
 
TURA-Terv Mérnökiroda Kft. 
1145 Budapest, Gyarmat utca 30.; e-mail: tura-terv@tura-terv.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-701922; Adószám: 12602908-2-42 
Tel.: +36-30-236-3156; 
 
RODEN Mérnöki Iroda Kft. 
1089 Budapest, Villám u. 13.; e-mail: roden@roden.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-160257; Adószám: 10624672-2-42 
Tel.: +36-1-814-9700; Fax: +36-1-814-9703 



 
NALA-MI Mérnöki Iroda Kft. 
2146 Mogyoród, Templom út 9.; e-mail: iroda.nalami@gmail.com 
Cégjegyzék szám: 13-09-142997; Adószám: 23073289-2-13 
Tel.: +36-30-952-6285 

 
3./ A Képviselő-testület jelen határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában 
lefolytatott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a döntést a Képviselő-testület hozza meg - az ajánlatok 
értékelésének szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
A Testület felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat értékelje és az ajánlatokat 
azok értékelésével együtt terjessze be a Képviselő-testület soros ülésére.  
 
4./ A Képviselő-testület a tervezési díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet ”Belterületi 
úttervezések (út-csapvíz-járda)” kiadási előirányzatról biztosítja bruttó 7.750.000 Ft 
keretösszegben.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő rendes testületi ülésen, 4./ pont: azonnal. 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 177/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 6. 
szám alatti ház bontása” - tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

177/2017.(IV.26.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 6. szám alatti ház bontása” - tárgyában 

(137. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Vörösmarty tér 6. szám alatti ház 
bontása érdekében – amint annak költségvetési fedezete a 137/2017. sz. anyagban 
részletezettek szerint – teljes egészében rendelkezésre áll - a közüzemi mérőórákat 
leszerelteti, az épületet talajszintig/alapokig lebontatja és felhatalmazza a polgármestert a 
137/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás aláírására és az 
alábbi gazdasági társaságok részére történő megküldésére: 
 

a) Kóczián+Kóczián Kft. (2150 Fót, Sikátorpuszta 12.);Kóczián József 06-30-9346-140 
b) Verestransz Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.); Dudás Csaba 06-20-

9124-937 
c) Fót-Gép Kft. (2151 Fót, Március 15. utca 4.); Juhász Imre 06-30-9321-485 
d) SGK Green Kft. (2151 Fót, Mihály Dénes u. 8.); Takács Sándor Gábor 06-20-

9346673; sgkgreen@gmail.com; 
e) Rolti Építőipari és Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Tallér u. 6. fszt. 3.); Nagy Roland 

06-30-474-1813; roltikft@rolti.hu 
f) BANGUNAN Építőipari és Szolg. Kft. (2049 Diósd, Liszt F. u. 15.) Szinger Zsolt 

Béla; szingerzsolt40@gmail.com 
g) Uhrin-West Kft. 2141 Csömör, Páskom u. 0110/17 Uhrin Sándor; 06-70-3671227; 

szoboszlai.andrea@uhrinwest.hu; 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontjában 
meghatározott alapfeltétel teljesülése (a fedezet megléte) esetén: 

� a közüzemi mérőórák leszereltetése ügyében a közműszolgáltatóknál intézkedjen, 
� majd a bontásra szóló ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatokat értékelje, a nyertes 

ajánlattevő személyéről döntsön 
� és a bontásra vonatkozó kivitelezési szerződést a 137/2017. sz. előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerint írja alá. (Nyertes a legalacsonyabb ajánlatot adó vállalkozó.) 
 
3./ A Képviselő-testület a 137/2017. sz. előterjesztésben a Fót, Vörösmarty tér 6. sz. alatti ház 
lebontására meghatározott bruttó 3.365.500,-Ft összeget az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendelet I. sz. módosításakor - a 123/2017.(III.29.) KT-határozat 
alapján –a költségvetés rendelet 11. sz. mellékletét képező Várólistára helyezi.  
 
Felelős: polgármester 



Határidő: 1./-2./ pont: pénzügyi fedezet biztosítását követő 30 napon belül; 3./ pont: az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet I. sz. 
módosításakor 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 178/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város 
 Önkormányzatának, jogszabályok által 
előírt „Energiahatékonysági 
 Feladatainak” teljesítéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

178/2017. (IV.26.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Önkormányzatának, jogszabályok által előírt „Energiahatékonysági 

Feladatainak” teljesítéséről 
(103. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – amint az eljáráshoz szükséges 
költségvetési fedezet rendelkezésre áll - ajánlattételi eljárás keretében kívánja kiválasztani Fót 
Város Önkormányzat közintézményeire vonatkozó energia-megtakarítási intézkedési tervet 
készítő és a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatok egyszeri 
feltöltési kötelezettség teljesítését végző vállalkozót. Az ajánlattételi felhívásban az alábbi 
közintézményeket/fogyasztási helyeket szerepelteti:  
 

fogyasztó neve 
címe 

fogyasztási hely 
rendeltetése 

irsz. város utca, szám. 

   
Fót Város Önkormányzata 2151 Fót Kossuth L. u. 1. iroda 
Fót Város Önkormányzata 2151 Fót Vörösmarty tér 1. iroda 
Fót Város Önkormányzata 
(Polgárőrség) 

2153 Fót Dózsa György út 12.   

Egészségügyi Központ 2151 Fót Szent Benedek u. 15.  
Fóti Közszolgáltató Kft. 2155 Fót Cser utca 291/1.   
Fóti Közszolgáltató Kft. 2155 Fót Ferenczy István u. 8.   
Egészségügyi Központ 2151 Fót Szent Benedek u. 15.   
Egészségügyi Központ 2151 Fót Szent Benedek u. 15.   
Területi Gondozási Központ 2151 Fót Hargita utca 15.   
Apponyi Franciska Óvoda 2153 Fót Fruzsina utca 4.   
Apponyi Franciska Óvoda 2153 Fót Fruzsina utca 4.   
Apponyi Franciska Óvoda 2153 Fót Ibolyás utca 1.   
Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde 

2151 Fót Béke utca 33.   

Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde 

2151 Fót Bölcsőde utca 1.   

Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde 

2151 Fót 
Bölcsőde utca 
2.,FORFA 

  

Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde 

2151 Fót Eőri Barna utca 24.   

Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót Béke utca 29-31. N.K. Emlékház 

Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót 
Dózsa György út 12-
14. 

könyvtár 

Fóti Közművelődési és 2153 Fót Dózsa György út 12- könyvtár 



Közgyűjteményi Központ 14. 
Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót Béke utca 33. KKH könyvtár 

Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót Vörösmarty tér 3. Művelődési Ház 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 18-as szoba GESZ 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 18-as szoba GESZ 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 17-es szoba GESZ 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 17-es szoba GESZ 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 19-es szoba GESZ 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 19-es szoba GESZ 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 20-as szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 20-as szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 23-as szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 23-as szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 21-es szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 21-es szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 22-es szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 22-es szoba 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
(Kisebbségi Önkormányzaté) 

2153 Fót 
Dózsa György út 12-
14. 

3-as szoba 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
(Kisebbségi Önkormányzaté) 

2153 Fót 
Dózsa György út 12-
14. 

3-as szoba 

Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

2151 Fót Március 15. utca 40. Gubik Ház 

Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

2151 Fót Március 15. utca 40. Gubik Ház 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlatkérésre felhívó 
levelet, az alábbiakban megnevezett gazdasági társaságok részére küldje meg: 
 

- Sourcing Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 
Balogh-Fazekas Anita  
afazekas@sourcing.hu 

 
- Ecorisk Kft.  

1042 Budapest, Liszt F. u. 10. 3/24. 
Betléri Zoltán, z 
zoltan.betleri@ecorisk.hu 

 
- Wattmanager Kft. 

2131 Göd, Rómaiak útja 8. 
Havas Márton 
havas.marton@energiaszerviz.hu 

 
3./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában 
lefolytatott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok értékelésének 
szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 



 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a megbízási 
szerződést aláírja.  
 
5./ A Képviselő-testület, a „Döntés Fót Város Önkormányzatának, jogszabályok által előírt 
„Energiahatékonysági Feladatainak” teljesítéséről” szóló 103/2017. sz. előterjesztésben 
meghatározott feladat ellátására 1 millió forint összeget különít el Fót Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének Várólistáján - 123/2017.(III.29.) KT-határozatnak megfelelően -.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2-5 pont: 2017. évi költségvetés I. számú módosítását követően 5 
napon belül (Várólistáról való lekerülés esetén). 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 179/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, Deák Ferenc utca 
burkolat felújításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
179/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés Fót, Deák Ferenc utca burkolat felújításáról 
(144. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Deák Ferenc utca kopórétegét 
felújíttatja a 144/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti műszaki tartalommal. 

 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti munkára versenyeztetési eljárást indít a 144/2017. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással, felhatalmazva egyúttal a 
polgármestert a felhívás aláírására, valamint az alábbi gazdasági társaságok részére történő 
megküldésére: 
 
SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54., e-mail: sade@sade.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188; Adószám: 11097875-2-44 
Tel.:1-887-34-00; Fax: 1-205-60-65 
 
PENTAÁltalános ÉpítőipariKft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; e-mail: iroda@pentakft.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473; Adószám: 10452556-2-44 
Tel.: +36-28-529-050; Fax: +36-28-529-070 
 
SwietelskyÉpítőKft. 
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20/B. V.; e-mail: utepites@swietelsky.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-720396; Adószám: 10572795-2-43 
Tel.: 1-889-63-00; Fax: 1-889-63-50 
 
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.; e-mail: hedo@hedo.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-208325; Adószám: 10683833-2-41 
Tel.: 06-30-371-78-31 
 
Geokomfort Kft. 
2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15.; e-mail: bitter@geokomfort.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-131225; Adószám: 14891269-2-13 
Tel.:06-30-949-13-19 
 
3./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában 
lefolytatott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok értékelésének 
szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 



4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az 
ajánlattételi felhívás melléklete szerinti kivitelezési szerződést aláírja.  
 
5./ A Képviselő-testület a tervezői díj fedezetéhez szükséges összeget oly módon biztosítja, 
hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete dologi kiadások előirányzatáról bruttó 
200.000,- Ft-ot áthelyez a beruházások „Deák F utca kopórétegének felújítása (pályázati 
alap)” kiadások előirányzatra így megemelve a Beruházások „Deák F. utca kopórétegének 
felújítása (pályázati alap)” kiadások előirányzatot bruttó 31.402.000,-Ft keretösszegre, 
melynek beépítésére felkéri a polgármestert a Költségvetés I. számú módosításakor. 
 
6./ A Képviselő-testület a tervezői és a vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete Beruházások „Deák F. utca kopórétegének felújítása 
(pályázati alap)” kiadások előirányzata terhére biztosítja bruttó 31.402.000,-Ft 
keretösszegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, azaz 2017. 05. 
11-ig, 3./ pont: a beérkezett ajánlatok értékelését követően 5 napon belül 4./ pont: a döntést 
követően 5 napon belül, 5./ pont: azonnal; 6./ pont azonnal; az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendeletbe való utólagos beépítés az I. sz. 
módosításkor;” 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 180/2017. 

Tárgy: Döntés az európai béruniót célzó 
polgári kezdeményezés támogatásáról 

 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

180/2017. (IV.26.) KT-határozat 
Döntés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról 

(154. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja az 
„Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!“ című európai polgári 
kezdeményezést. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 181/2017. 

Tárgy: Döntés Fót 0279/11, 05/6 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
vonatkozásában rálépési engedély 
megadásáról  
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
181/2017. (IV.26.) KT-határozat 

Döntés Fót 0279/11, 05/6 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában 
rálépési engedély megadásáról  

(153. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rálépési hozzájárulását adja az ÚT-TESZT 
Kft. részére az „M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz fejlesztése” által érintett 
Fót, 05/6 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 1/1 tulajdoni hányaddal Fót Város Önkormányzata 
forgalomképes tulajdonát képező ingatlan vonatkozásában, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a nyilatkozat aláírására és kiküldésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: döntés vonatkozásában azonnal, nyilatkozat megtételére döntés meghozatalától 
számított 2 munkanapon belül 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 182/2017. 

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” tárgyú pályázaton történő 
részvételről szóló 109/2017. (III. 29.) KT-
határozat módosításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
182/2017. (IV. 26.) KT-határozat 

Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú 
pályázaton történő részvételről szóló 109/2017. (III. 29.) KT-határozat 

módosításáról 
(S/4-109/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” tárgyú pályázaton való indulásról szóló 109/2017. (III. 29.) KT-
határozatának 1./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú pályázaton indul. 
 

A pályázat keretében – előzetes költségbecslés alapján – a tervezett kivitelezési költség 
bruttó 55.328.000 Ft, melynek megfelelően bruttó 27.664.000 Ft támogatási igényt nyújt 
be az alábbi 100% önkormányzati tulajdonú utcák felújítására vonatkozóan: 
- Fót, Béke utca az Ökumenikus Iskola előtti szakaszon 2816 Hrsz.,  
- Fót, Jókai utca 1971 Hrsz. és Molnár Albert utca 1935 Hrsz.” 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 183/2017. 

Tárgy:Képviselő-testületi ülés 
elhalasztása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. április 26-i rendes, nyilvános üléséről 

 
183/2017. (IV. 26.) KT-határozat 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Éves Munkaterve szerint soron következő 
rendes ülését 2017. május 24-ről május 31-re halasztja – egyidejűleg egy héttel 
meghosszabbítva a döntés-előkészítés (Munkaterv, és SZMSZ 3. sz. melléklete szerinti) rész-
határidőit is. 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. április 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 184/2017. 

Tárgy: Döntés a közétkeztetés 
 átszervezéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 10-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
184/2017. (V.10.) KT-határozat 

Döntés a közétkeztetés átszervezéséről 
(176. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladatellátást 2017. 
augusztus 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakra a 176/2017. sz. előterjesztés 2/A. 
pontja alatt kifejtett megoldással – azaz vásárolt szolgáltatásként - a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet (2151 Fót, Dózsa György út 12-14.) útján kívánja ellátni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 176/2017. sz. előterjesztés 2/A. 
verziót részletesen dolgozza ki, és a májusi rendes testületi ülésre készítsen előterjesztést a 
GESZ, a júniusi rendes ülésre pedig a Fóti Közhasznú Nonprofit Kft. működési 
alapdokumentumainak - e határozat 1./ pontjában meghatározott feladathoz szükséges – 
módosításaira. 
 
3./ A Képviselő-testület a gyermekétkeztetési feladatellátást 2018. január 1-től kezdődően 
átszervezi oly módon, hogy azt teljes egészében a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet (2151 Fót, 
Dózsa György út 12-14.) önkormányzati intézmény keretében biztosítja, a 176/2017. sz. 
előterjesztés 2/B. verziója szerint. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e határozat 3./ pont végrehajtására a 
176/2017. sz. előterjesztés 2/B. verzióját részletesen dolgozza ki, és a szeptemberi rendes 
testületi ülésre készítsen előterjesztést. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. augusztus 1., 2./ pont: 2017. május 18., 3./ pont: 2018. január 1., 4./ 
pont: 2017. augusztus 29. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 10. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
A határozatot végrehajtani nem lehet. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a döntést a helyi 
önkormányzat érdekeit sértőnek tartom, ezért az ismételt újra tárgyalást kezdeményeztem.   
Fót, 2017. május 12.        
 
  
 Bartos Sándor  
 Polgármester    

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 185/2017. 

Tárgy:A Pénzügyi és Jogi Bizottság 
önálló határozati javaslata – tárgyalások 
koordinálására szóló felhatalmazásuk 
kezdeményezéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 10-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
185/2017. (V.10.) KT-határozat 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság önálló határozati javaslata – tárgyalások koordinálására 
szóló felhatalmazásuk kezdeményezéséről 

(113/C/2017. sz. előterjesztés-tervezethez 
készülő - helyszínen kiosztott - Véleménylap) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kéri fel a Pénzügyi és Jogi Bizottságot, 
hogy koordinálja a Sportcsarnok-építés és üzemeltetés tárgyában támogatási szerződés 
létrejöttét célzó tárgyalásokat. 
Felelős: PJB elnök 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 10. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/186/2017. 

Tárgy: Z/136/2017. (IV.26.) és a 
Z/137/2017. (IV.26.) KT-határozatok 
végrehajtása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 11-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/186/2017. (V. 11.) KT-határozat 

Z/136/2017. (IV.26.) és a Z/137/2017. (IV.26.) 
 KT-határozatok végrehajtása 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0167 hrsz-ú, 18.085 m2 alapterületű, 
a) szántó, b) legelő művelési ágba tartozó, és a 0166/4hrsz-ú, 150.265 m2 alapterületű a) 
kivett udvar, b) szántó, c) legelő, d) kivett udvar, f) rét művelési ágba tartozó, külterületi 
ingatlanokra az ingatlanárverésen 1000 forint/négyzetméter árig, mindösszesen 178 millió 
forint keretösszegig licitál. Az árverésre delegált testületi tagtól várt menet közbeni 
tájékoztatás alapján az előbbi összeghatár túllépése további, külön testületi döntést igényel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza az árverésre delegált Alpolgármestert, hogy az e 
határozat 1./ pontja szerinti keretösszegig területi aránymegosztás nélkül, szabadon licitáljon 
használható az árverésen. 
 
Felelős: PJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 16. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/187/2017. 

Tárgy: Z/136/2017. (IV.26.) és a 
Z/137/2017. (IV.26.) KT-határozatok 
végrehajtása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 11-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/187/2017. (V. 11.) KT-határozat 

Z/136/2017. (IV.26.) és a Z/137/2017. (IV.26.) 
 KT-határozatok végrehajtása 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z/186/2017.(V.11.) határozatában 
meghatározott keretösszeget nem módosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 16. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/188/2017. 

Tárgy: Z/136/2017. (IV.26.) és a 
Z/137/2017. (IV.26.) KT-határozatok 
végrehajtása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 11-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/188/2017. (V. 11.) KT-határozat 

Z/136/2017. (IV.26.) és a Z/137/2017. (IV.26.) 
 KT-határozatok végrehajtása 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Z/186/2017.(V.11.) 
határozatában foglalt keretösszeget módosítására és annak területarányos felosztására 
vonatkozó képviselői javaslatot.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 16. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/189/2017. 

Tárgy: Z/136/2017. (IV.26.) és a 
Z/137/2017. (IV.26.) KT-határozatok 
végrehajtása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 11-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/189/2017. (V. 11.) KT-határozat 

Z/136/2017. (IV.26.) és a Z/137/2017. (IV.26.) 
KT-határozatok végrehajtása 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja a Z/186/2017 (V.11.) 
határozatában meghatározott keretösszeget 78 millió forintra. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 16. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/190/2017. 

Tárgy: Z/136/2017. (IV.26.) és a 
Z/137/2017. (IV.26.) KT-határozatok 
végrehajtása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 11-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/190/2017. (V. 11.) KT-határozat 

Z/136/2017. (IV.26.) és a Z/137/2017. (IV.26.) 
 KT-határozatok végrehajtása 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem módosítja a Z/186/2017 (V.11.) 
határozatában meghatározott, telekméret aránytól független felosztású keretösszeget 100 
millió forintra. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 16. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/191/2017. 

Tárgy: Z/136/2017. (IV.26.) és a 
Z/137/2017. (IV.26.) KT-határozatok 
végrehajtása 

 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 11-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/191/2017. (V. 11.) KT-határozat 

Z/136/2017. (IV.26.) és a Z/137/2017. (IV.26.) 
 KT-határozatok végrehajtása 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z/186/2017 (V.11.) határozatában 
meghatározott keretösszeget mindösszesen 100 millió forintra csökkenti, rögzítve 
egyidejűleg azt, hogy e keretösszegnek a 0166/4hrsz-ú külterületi ingatlan tulajdonjogának 
megszerzésére fordított 52.306.000,-Ft-tal csökkentett része (azaz 47.694.000,-Ft-nyi 
maradványa) a 0167 hrsz-ú, 18.085 m2 alapterületű ingatlan ingatlanárverése során további 
egyeztetés nélkül felhasználható. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 16. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 192/2017. 

Tárgy: A közétkeztetésről szóló 
184/2017.(V.10.) KT-határozattal elbírált 
176/2017. sz. anyag ismételt tárgyalása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 25-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
192/2017. (V.25.) KT-határozat 

A közétkeztetésről szóló 184/2017.(V.10.) KT-határozattal elbírált 176/2017. sz. anyag 
ismételt tárgyalása 

(176. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladatellátás jövőbeni 
ellátásáról szóló 184/2017.(V.10.) KT-határozatában foglaltakat megerősíti. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. május 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/193/2017. 

Tárgy: Döntés a „Gázenergia beszerzés 
Fót Város Önkormányzata részére 2017-
2018” közbeszerzési eljárás 
 megindításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/193/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017-2018” 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Z/177. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Gázenergia beszerzés Fót Város 
Önkormányzata részére 2017-2018.” tárgyában a mellékelt (Z-177. sz. előterjesztés, 2. és 3. 
sz. mellékletek) Összefoglaló Tájékoztatás és az 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./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Gázenergia beszerzés Fót Város 
Önkormányzata részére 2017-2018.” tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertesének 
személyére vonatkozó döntést hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja Kbt. 76. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy a 
„Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2017-2018.” tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződést írja alá az eljárás nyertesével. 
 
3./ A Képviselő-testület a 1./ pontban meghatározott földgáz beszerzés pénzügyi fedezetét a 
szerződés időtartamára vonatkozóan az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja, 
és egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2018. évi fedezet 2018. évi 
költségvetésbe történő beépítéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a nyertes személyének megállapítását követő 15 napon 
belül, 3./ pont: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/194/2017. 

Tárgy: Döntés a „Villamos energia 
beszerzés Fót Város Önkormányzata 
részére 2018.” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/194/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2018.” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

(Z/178. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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, a Z/178/2017. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő Összefoglaló 
tájékoztatás alapján azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli hatálya 
alatt a szerződő felek irányában áremelést nem érvényesíthet. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hozza meg a döntést az 1./ pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozóan. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. 
 
3./ A Képviselő-testület 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. 
 
4./ A Képviselő-testület a „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 
2018” tárgyú közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a szerződés időtartamára vonatkozóan 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosítja, és felkéri a polgármestert, 
gondoskodjon a fedezet 2018. évi költségvetésbe történő beépítéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a bírálóbizottság döntési javaslatának beterjesztését 
követő Képviselő-testületi ülés, 3./ pont: az összegzés megküldésének napját követő 30 napon 
belül, 4./ pont: 2017. október 31., illetve tárgyév február 15. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/195/2017. 

Tárgy: A Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 
 5351/279 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/195/2017. (V. 31.) KT-határozat 

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 
 5351/279 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

(Z/174. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul a Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom utca 1.; képviseli: 
Sólyomvári Erika ügyvezető) tulajdonában lévő Fót Fótliget lakóparkban található, Fót 
5351/279 hrsz.-ú telek,   egyben történő értékesítéséhez. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet előírásainak 
megfelelően írjon ki kétfordulós, nyílt pályázatot, bruttó 32.000.-Ft/ m2 minimáláron.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat lebonyolítását soron követő 
képviselőtestületi ülésre készítsen előterjesztést a pályázat elbírálása érdekében, mely 
tartalmazza az adás-vételi szerződéstervezetet.   
 
4./ A Képviselő-testület, mint tulajdonos úgy rendelkezik, hogy a határozat 1./ pontja szerinti 
ingatlan értékesítéséből származó bevételt, - az értékesítési költségek levonása után, - a Kft. 
utalja át az Önkormányzat számlájára, egyben megállapítja, hogy az összeg az Önkormányzat 
éves költségvetési előirányzatait meghaladó, a költségvetési rendelet 11. sz. melléklete 
szerinti Várólistán sorba állított tételeinek megvalósítására használható fel. A Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya a bevételt irányozza elő a Fót Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének soron következő módosításakor.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 30 munkanapon belül, 3./ pont: a 
pályázat lebonyolítását követő soron következő Képviselő-testületi ülés, 4./ pont: a soron 
következő költségvetés módosításakor. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/196/2017. 

Tárgy: Döntés N.O. támogatási kérelme 
tárgyában  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/196/2017. (V.31.) KT-határozat  

Döntés N.O. támogatási kérelme tárgyában  
(Z/214. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete N.O. kérelmének helyt ad, és a Z/214/2017. 
sz. előterjesztésben foglaltak alapján  a Kérelmezőnek 650.000 Ft összegű támogatást nyújt 
az épület lakhatóvá tételéhez szükséges Szarufa+forgópár, OSB lap 15 mm, és Zsindely 
építőanyagok megfizetésére. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott összegben 
kössön Támogatási szerződést a Kérelmezővel, azzal a feltétellel, hogy a Kérelmező a 
Támogatási szerződésben írásban vállalja, hogy a 2151 Fót, Károlyi u. 3. szám alatti 
önkormányzati ingatlant legkésőbb 2017. június 30. napjáig kiüríti, és onnan a családjával 
együtt kiköltözik. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 650.000 Ft támogatási összeget a 
„Fejlesztési céltartalék” kiadási előirányzat terhére biztosítsa az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete II. módosításkor. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. június 15., 2./ pont: a döntést követő 8 napon belül, 3./ pont: az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete II. sz. 
módosításakor. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 197/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
197/2017.(V.31.) KT-határozat 

Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 
(191/2017. sz. anyag) 

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

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 198/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének 
zárszámadásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

                                                
198/2017.(V.31.) KT-határozat 

Rendeletalkotás az Önkormányzat  
2016. évi költségvetésének zárszámadásáról 

(170. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
maradványát 3.314.685.835 forint összegben állapítja meg, melyből kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 239.770.523 forint, szabad pénzmaradvány 202.178.146 Ft forint, amelynek 
költségvetési előirányzattal nem terhelt összegét tartalékba helyezi. A Képviselő-testület az 
önkormányzati intézmények pénzmaradványát az alábbi részletezettséggel fogadja el: 
 
 

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 3 275 606 966 3 048 301 604 227 305 362 194 290 951 33 014 411 

2. 
Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal 

34 420 258 31 542 978 2 877 280 1 408 882 1 468 398 

3. Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 1 280 998 -8 306 883 9 587 881 9 587 881   

4. Apponyi Franciska Óvoda 295 659 295 659       

5. Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 394 539 394 539       

6. 
Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

240 442 240 442       

7. 
Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény 

2 446 973 2 446 973       

Összesen: 3 314 685 835 3 074 915 312 239 770 523 205 287 714 34 482 809 

 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladattal terhelt 
pénzmaradványok kiadási oldalon a költségvetési beszámoló szöveges értékelésben 
meghatározott célnak megfelelően kerüljenek előirányzatosításra az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében. A szabad pénzmaradványok felhasználása a 2017. évi 
költségvetésről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet módosítását követően, az ott 
meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg. 
 



3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont 
szerinti pénzmaradvány összegeivel a 2017. évi költségvetés megfelelő előirányzatainak 
módosításáról szóló előterjesztést nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./; 2./; 3./ 2017. május 31. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 199/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésének 
zárszámadásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
199/2017.(V.31.) KT-határozat 

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról 
(170. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat Könyvvizsgálójának 
állásfoglalását kéri arról, hogy a Hungária Értékpapír Zrt, továbbá a Prologis Kft. és az East 
Gate Kft. korábbi kötelezettségvállalásait kell-e szerepeltetni az Önkormányzat 2016. évi 
mérlegbeszámolójában. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 200/2017. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és 
közbiztonság helyzetéről – az 
Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve 
felülvizsgálata és tájékoztatás az 
önkormányzati rendészeti szerv 
létrehozásáról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
200/2017. (V. 31.) KT-határozat 

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata és tájékoztatás az önkormányzati 

rendészeti szerv létrehozásáról 
(159. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a 159/2017. sz. előterjesztésben foglaltak 
szerint - tudomásul veszi az önkormányzati rendészeti szerv létrehozása tárgyában készített 
tájékoztatást. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 201/2017. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és 
közbiztonság helyzetéről – az 
Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve 
felülvizsgálata és tájékoztatás az 
önkormányzati rendészeti szerv 
létrehozásáról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
201/2017. (V. 31.) KT-határozat 

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata és tájékoztatás az önkormányzati 

rendészeti szerv létrehozásáról 
(159. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2016. 
évi tevékenységéről szóló – a 159/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet szerinti - szakmai 
beszámolót elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Fóti 
Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökét. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a 2017. június havi ülésre Fót Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet módosítását úgy készítse elő, hogy mind a Rendőrség, mind pedig a 
Polgárőrség éves munkáját értékelő beszámoló elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe 
tartozzon, s az e tárgyú előterjesztéseket előzetesen mindkét állandó bizottság 
véleményezhesse. 
 
Felelős: polgármester (1-2./ pont), jegyző (3./ pont) 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2-3/ pont: a döntést követő 8 napon belül. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 202/2017. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és 
közbiztonság helyzetéről – az 
Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve 
felülvizsgálata és tájékoztatás az 
önkormányzati rendészeti szerv 
létrehozásáról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
202/2017. (V. 31.) KT-határozat 

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata és tájékoztatás az önkormányzati 

rendészeti szerv létrehozásáról 
(159. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a Dunakeszi Rendőrkapitányság, 
Fót Rendőrőrs, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület, és a mezőőrök munkáját, akik a város 
közbiztonsága érdekében tevékenyen közreműködtek. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 203/2017. 

Tárgy: Beszámoló a közrend és 
közbiztonság helyzetéről – az 
Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve 
felülvizsgálata és tájékoztatás az 
önkormányzati rendészeti szerv 
létrehozásáról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
203/2017. (V. 31.) KT-határozat 

Beszámoló a közrend és közbiztonság helyzetéről – az Önkormányzat Közbiztonsági 
Koncepciója és annak Feladatterve felülvizsgálata és tájékoztatás az önkormányzati 

rendészeti szerv létrehozásáról 
(159. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 159/2017. sz. előterjesztésben foglaltak 
szerint - elfogadja Fót Város Önkormányzata Közbiztonsági Koncepciójának 2016. évi 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
2./ A Képviselő-testület jóváhagyja a felülvizsgált és aktualizált – az előterjesztés 5. sz. 
melléklet szerinti - Közbiztonsági Koncepciót és az annak mellékletét képező, 2017. évre 
vonatkozó Feladattervet azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön bele: 

� 8./ pontként a „Szomszédok Egymásért Mozgalom” népszerűsítésének feladata, 
� a 2./ pontban a temetők ellenőrzésének feladata is, 
� 9./ pontként az illegális hulladéklerakás megelőzése és csökkentése céljával 

vadkamerák és figyelmeztető táblák külterületen történő kihelyezésének feladata – 
amelyhez az Önkormányzat Képviselő-testülete 500.000.-Ft keretösszeget biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 
„Beruházások, egyéb tárgyi eszköz beszerzése” előirányzatának terhére, felhatalmazva 
a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntésről 
értesítse az érintett szervezetek vezetőit. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-2/. pontok: azonnal, a 3./ pont: a döntést követő 8 napon belül. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 204/2017. 

Tárgy: Fót Város Közművelődési 
Koncepciója 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
204/2017.(V.31.) KT-határozat 

Fót Város Közművelődési Koncepciója 
(160. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az alábbi pontosítással - elfogadja a 
160/2017. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal Fót Város 
Közművelődési Koncepcióját: 

� a Koncepció 17. oldalán megnevezett „Oktatási Kulturális és Sport Bizottság” helyett 
az „illetékes szakbizottság” megnevezés szerepeljen. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott Közművelődési 
Koncepció alapján terjessze be a Képviselő-testület 2017. decemberi ülésére helyi 
közművelődésről szóló új rendelet-tervezetet.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő:1./ pont: azonnal 2./ pont: 2017. november 21. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 205/2017. 

Tárgy: Éves összefoglaló jelentés az 
Önkormányzat, Fóti KÖH és a GESZ 
2016. évi belső ellenőrzéseiről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
205/2017. (V.31.) KT-határozat 

Éves összefoglaló jelentés az Önkormányzat,  
Fóti KÖH és a GESZ 2016. évi belső ellenőrzéseiről 

(171. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzat és a Fóti 
KÖH és a GESZ 2016. évi belső ellenőrzéseiről szóló összefoglaló jelentést a 171/2017. sz. 
előterjesztésben foglaltak alapján. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 206/2017. 

Tárgy: A Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának 
és közhasznúsági jelentésének elfogadása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
206/2017. (V.31.) KT-határozat 

A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és 
közhasznúsági jelentésének elfogadása 

(188. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolót, és 
közhasznúsági jelentését és mérlegét, amelyben az eszközök és források egyező végösszege: 
253.654 eFt, a saját tőke összege: 26.289 e Ft, a mérleg szerinti eredmény: 11.644 eFt 
(nyereség).  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 207/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 
15. sz. alatti Egészségügyi Központ 
építési engedélyezési és kiviteli 
tervkészítésre versenyeztetési eljárás 
lefolytatása” tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
207/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ építési 
engedélyezési és kiviteli tervkészítésre versenyeztetési eljárás lefolytatása” tárgyában 

(175. sz. anyaghoz fűzött PJB javaslat) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 172/2015.(IV.15.) KT-határozattal 
létrehozott Munkacsoportot arra, hogy tekintse át az Egészségügyi Központ új épületben 
történő elhelyezésének lehetőségeit, és az ehhez szükséges feladat- és ütemtervet terjesszék a 
Képviselő-testület júliusi rendes ülésére. 
Felelős: alpolgármester, mint Munkacsoport-vezető 
Határidő: 2017. június 16. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 208/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
208/2017. (V.31.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(181. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 181/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület az 532/2016.(XII.14.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 2017. 
júniusi ülésére, a Z/84/2017.(III.29.) KT-határozat, továbbá a 175/2017.(IV.26.) 
KT_határozat végrehajtási határidejét a 2017. júliusi ülésére, a 116/2017.(III.29.) KT-
határozat és a Z/86/2017.(III.29.) KT-határozat végrehajtási idejét a szeptemberi ülésére 
módosítja.  
 
3./ A Képviselő-testület a 175/2017.(IV.26.) KT-határozata 3./ pontjának rendelkezését az 
alábbiak szerint egészíti ki: 
3./ A Képviselő-testület a szakmai befektető kiválasztására és az ingatlanok hasznosítására 

vagy értékesítésére a jogszabályok által előírt kiválasztási és pályáztatási eljárásokat a 
telekalakítási engedélyezési eljárással párhuzamosan kívánja lefolytatni – ennek 
érdekében felkéri a Polgármestert, hogy az Alpolgármesterrel, a PJB elnökével és a 
Fejlesztési tanácsnokkal közösen folytasson egyeztető tárgyalásokat a szakmai 
befektetőkkel és a tervezett befektetéssel kapcsolatba hozható valamennyi érintettel. E 
tárgyalásokról készüljenek jegyzőkönyvek, amelyek a havi Polgármesteri beszámoló 
részeként kerüljenek a Képviselő-testület soros üléseinek napirendjére.* 

 
4./ A Képviselő-testület 110/2017.(III.29.) KT határozattal kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, mivel egy érvénytelen pályázat érkezett. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy írja 
ki újra a pályázatot, úgy, hogy az ajánlatok beérkezési határideje a megjelenéstől számított 60 
nap legyen. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1-3./pont: azonnal, 4-5./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 209/2017. 

Tárgy: Döntés nappali melegedő és éjjeli 
menedékhely megvalósításáról, valamint 
a Somlyó Mentőcsoport Duna Menti 
Önkéntes Mentő Vízimentő és Tűzoltó 
Egyesület kérelme tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
209/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósításáról, valamint a Somlyó 
Mentőcsoport Duna Menti Önkéntes Mentő Vízimentő és Tűzoltó Egyesület kérelme 

tárgyában 
(165. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kéri fel a Polgármestert, hogy a 
165/2017. sz. előterjesztésben előírt ütemterv 1. pontja alapján a nappali melegedő és éjjeli 
menedékhely céljára, valamint az önkéntes tűzoltóautó és felszerelések tárolására alkalmas 
épület vagy telek kiválasztására vonatkozó javaslatokat terjessze be a 2017. július havi rendes 
ülésre. 
 
2./A Képviselő-testület nem kéri fel az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény és a 
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet alapján az 
ellátás kialakításához szükséges intézményi és pénzügyi feltételeit a 2017. július havi KT 
ülésre dolgozzák ki. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 210/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót-Központi Református 
Egyházközség ingatlan csere ajánlatáról 

 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
210/2017.(V.31.) KT-határozat 

Döntés a Fót-Központi Református Egyházközség ingatlan csere ajánlatáról 
(42/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót-Központi Református Egyházközség 
ingatlancsere-ajánlatról szóló 42/A/2017. sz. előterjesztés tárgyalását a Képviselő-testület 
2017. szeptemberi rendes ülésére elnapolja – tekintettel arra, hogy az ingatlanon lévő 
önkormányzati bérlakás jelenleg még lakott. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 27. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 211/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 
15. sz. alatti Egészségügyi Központ 
vízfolyás megszüntetése” tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
211/2017.(V.31.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Szent Benedek utca 15. sz. alatti Egészségügyi Központ vízfolyás 
megszüntetése” tárgyában 

(76/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Szent Benedek u. 15. sz. alatti 
Egészségház vízcsőtörése javítására versenyeztetési eljárást indít, és ajánlattételi felhívást 
küld ki az alábbi kivitelezők részére - felhatalmazva a Polgármestert az ajánlattételi felhívás 
aláírására: 
a, Szemper Plusz Kft., 1152 Budapest, Aporháza u.13. 
b, SADE - Magyarország Mélyépítő Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 72-74. 
c, Swietelsky Magyarország Kft., 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. 
d, HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1133 Budapest, Váci út 76.;  
Nyertes Ajánlattevő a legalacsonyabb egységárat adó Ajánlattevő. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett és feldolgozott ajánlatok 
alapján az Ajánlattevők kiválasztásáról szóló döntést hozza meg és a nyertes Ajánlattevővel a 
76-A/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti kivitelezési szerződést írja alá. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./pontban foglalt Egészségház vízcsőtörés pénzügyi fedezetét a 
2017. évi költségvetés felújítási kiadások önkormányzati ingatlanok felújítási alapja kiadási 
előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: 2017.06.09.; 2./pont: 2017.06.25.; 3./ pont: azonnal 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 212/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Kossuth Lajos utcai 
járda és kapubehajtók felújítása tárgyú 
versenyeztetési eljárás érvényességéről, 
eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
212/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Kossuth Lajos utcai járda és kapubehajtók felújítása tárgyú 
versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének 

kiválasztásáról 
(97/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót, Kossuth Lajos utca páratlan oldali járda 
és kapubehajtók felújítása versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

 
2./ A Képviselő-testülete megállapítja, hogy az 1./ pontban meghatározott eljárásra három 
érvényes ajánlat érkezett: 

1. SWIETELSKY Magyarország Kft.                         Br.: 26.207.015,-Ft 
2. HE-DO Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  Br.: 31.627.332,-Ft 
3. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.             Br.: 28.194.000,-Ft 

 
3./ A Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott eljárás nyertesének a legalacsonyabb 
összegű, bruttó 26.207.015,-Ft ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó SWIETELSKY 
Magyarország Kft-t (székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca. 4-20/B. V., képviseli: 
Boncz Zoltán és Kovácsné Szlama Gitta) hirdeti ki, felhatalmazva a Polgármestert, hogy a 
nyertes pályázóval a 97/2017. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező tartalmú vállalkozási 
szerződést aláírja. 

 
4./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott munkák fedezetét 
Fót Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése Beruházási kiadások előirányzata  
„Kossuth utcai járda felújítás” előirányzata terhére biztosítja nettó 20.635.445, -Ft + ÁFA 
azaz bruttó 26.207.015,-Ft keretösszegben. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2017. 06. 09-ig; 4./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 213/2017. 

Tárgy: Döntés a meglévő térfigyelő 
kamerarendszer bővítéséről, új kamerák 
elhelyezéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
213/2017. (V.31.) KT-határozat  

Döntés a meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, új kamerák elhelyezéséről 
(104/A. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés a meglévő térfigyelő 
kamerarendszer bővítéséről, új kamerák elhelyezéséről” szóló 104/A/2017 számú 
előterjesztést az alábbi szempontok alapján átdolgozásra visszaadja a KT júliusi ülésére:  
 

� Az előterjesztett ajánlattételi felhívásában szereplő bírálati szempont az összességében 
legelőnyösebb ajánlat, a következő bírálati részszempontok alapján: 
Szempont             Súlyszám 
1. Ajánlati ár [nettó Ft]        60 
2. 3 éves rendszerkarbantartás summa összege [nettó Ft]   20 
3. Az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően az ajánlattevő által teljesített, 
összességében legalább nettó 7.000.000 Ft értékű közterületi térfigyelő kamerarendszer 
kivitelezési tárgyú referenciák száma [darab]     10 
4. Szerverekre vállalt gyártói jótállás [egész év, minimum 2 év]  5 
5. Kamerákra vállalt gyártói jótállás [egész év, minimum 2 év]  5 
 

� A meghívandó gazdasági társaságok köre egészüljön ki  
o a Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

(székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8., képviseli: Zsolt László, telefon: 06-1-
666-21-66, cégjegyzékszám: 01-10-044636, adószám: 11365073-2-42)  

o EXTRICO Systems Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely 
1033 Budapest, Búza utca 12-14. cégjegyzékszám: 01 10 047240, telefon:+36 1 
709 4300) 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 23.  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 214/2017. 

Tárgy: Sportcsarnok kiviteli terveinek 
jóváhagyása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
214/2017. (V.31.) KT-határozat 

Sportcsarnok kiviteli terveinek jóváhagyása 
(113/C. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnok kiviteli terveiről szóló 
tervezési szerződés fizetési feltételeit egyoldalúan oly módon módosítja, hogy az (előleget 
követő) 1. részszámlát (a vállalási ár 25%+ÁFA összegben) teljesítettnek tekinti és 
felhatalmazza a Polgármestert a számla kifizetésére. A végteljesítési határidőt 2017. 
augusztus 31. időpontban jelöli meg, amely időpontra az alábbi szempontok alapján kéri a 
terveket átdolgozni – előteljesítést is elfogadva:  

� a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet IV. fejezet 22.§. alapján nyilatkozatot kér, hogy 
a Sportcsarnok használatbavételi engedélye időpontjában hatályos (jelenleg érvényes) 
jogszabályoknak a kiviteli terv megfelel-e; 

� A tervekben szereplő PVC burkolatot gress lapra (8mm) kell cserélni; 
� A lakatos szerkezetek tűzi horganyzottak legyenek; 
� A külső térburkoló 8 cm legyen 10 cm helyett; 
� A sportpadló poliuretán legyen; 
�  A tervezők vizsgálják meg a cölöpalapozás problémáját; 
� kerüljön megtervezésre a napelemek beépítésének lehetősége, csatlakozási pontok, 

tartószerkezetek, csövezés; 
� nyilatkozat beszerzése a Tűzoltóságtól a körbejárhatóságról; 
� a kosárlabdapályán mobilpalánk legyen;  
� készüljön el a fák helyének meghatározása; 
� térburkoló alá locsolásra alkalmas csővezeték beépítése szükséges. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 31.   
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 215/2017. 

Tárgy: Döntés a Pirók Ház kapu és kerítés 
felújítás tárgyában lefolytatott 
versenyeztetési eljárás nyertes 
ajánlattevőjéről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
215/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a Pirók Ház kapu és kerítés felújítás tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás nyertes ajánlattevőjéről 

(126/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, Pirók Ház – kapu és kerítés felújítása” 
tárgyában kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, továbbá úgy dönt, hogy a 
174/2017. (IV.26.) KT-határozat szerint feltételekkel ismételten versenyeztetési eljárást 
folytat le.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 216/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Multifunkcionális 
Városi Sportcsarnok külső közmű ellátás 
és tervezési feladatok” tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
216/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Multifunkcionális Városi Sportcsarnok külső közmű ellátás és tervezési 
feladatok” tárgyában 

(151/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Multifunkcionális Városi Sportcsarnoknál 
új versenyeztetési eljárást folytat le és felhatalmazza a Polgármestert a 151-A/2017. sz. 
előterjesztés 3. és 4. sz. mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás aláírására, azzal, hogy a 
3. sz. mellékletben szereplő elektromos tervezési feladatok tárgyú ajánlattételi felhívást az 
alábbi 1.1./-1.7./ gazdasági szereplőknek: 
 
1.1./ Good Work Group Kft. (1135 Budapest, Gyöngyösi utca 51/a)  

Gyurkovics Gábor  06-30-923-50-63 
1.2./ RODEN MÉRNÖKI IRODA ( 1089 Budapest, VIII. ker., Villám u.13.) 

Kovács Márton 06-30-390-07-01 
1.3./ ELINOR Mérnökiroda Kft  (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. III/2.) 

Csépe Viktor  06-20-512-05-46 
1.4./GTF Kft. (1131 Budapest, Rokolya u.1-13..) 

info@gtfkft.hu   Pendli Gábor  Tel: 06-1-349-17-40 
1.5./ JUKO Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) 

tervezes@juko.hu   Kolozs Lajos  Tel: 06-30-991-09-54 
1.6./ UTIBER  Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) 

tervezes@utiber.hu   Lakits György  Tel: 06-1-203-05-55 
1.7./ Észak-Budai Zrt. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.) 

tervezes@eszak-budai.hu  Lengyel Attila  Tel: 06-1-238-37-03 
 
és a 4. sz. mellékletben szereplő külső közmű (víz, csatorna, gáz) tervezési feladatok tárgyú 
ajánlattételi felhívást az alábbi 1.8./-1.11./ gazdasági szereplőknek küldje meg: 
 
1.8./ Good Work Group Kft. (1135 Budapest, Gyöngyösi utca 51/a)  

Gyurkovics Gábor;  06-30-923-50-63 
1.9./ RODEN MÉRNÖKI IRODA ( 1089 Budapest,VIII.Villám u.13) 

Kovács Márton;  06-30-390-07-01 
1.10./ KOVAP LINE Kft. (2151 Fót, Tanács József utca 10/b) 

Kovács József ; 06-20-916-58-81 
1.11./ Agorex Kft. (1024 Budapest, Buday László utca 5/b.) 

agorex@agorex.hu;   Makáry Csaba;  Tel: 36/70-33-99-366 
 

2./ A határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének kiválasztásáról mindkét 
ajánlattételi felhívás esetében a Polgármester hozza meg a döntést. A kiválasztás szempontja: 
a benyújtott legalacsonyabb összegű árajánlat. 



 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 151-
A/2017. sz. előterjesztés 3., és  4. sz. ajánlattételi felhívás melléklete szerinti tervezési 
szerződést írja alá.  
 
4./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti eljárás fedezetét az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a Multifunkcionális Sportcsarnok kivitelezés (pályázati önrész+egyéb 
költségek) kiadási előirányzat terhére biztosítja.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 2017.06.16., 2./pont: a beérkezett 
ajánlatok  feldolgozását követő 5 munkanapon belül, 3./ pont: polgármesteri döntést követően 
5 munkanapon belül, 4./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 217/2017. 

Tárgy: Fót Déli Vállalkozási Terület II. 
ütem fejlesztésével kapcsolatosan, Fót 
Város Önkormányzata és a Prologis 
Thirty Two Kft. mint fejlesztő között 
kötendő településrendezési szerződés 
elfogadása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 
 

217/2017. (V.31.) KT-határozat 
Fót Déli Vállalkozási Terület II. ütem fejlesztésével kapcsolatosan, Fót Város 
Önkormányzata és a Prologis Thirty Two Kft. mint fejlesztő között kötendő 

településrendezési szerződés elfogadása 
(156. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Prologis Hungary Thirty Two Kft. 
Fejlesztő Társasággal (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) mint a Fót Déli Vállalkozási 
Terület II. ütem fejlesztőjével, az e határozat mellékletét képező szövegtervezet szerinti 
településrendezési szerződést megköti, és felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési 
szerződés Fót Város Önkormányzata nevében történő aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. sz. módosításakor 
Útalapot képez a településrendezési szerződések alapján befolyó önkormányzati bevételek 
elkülönítésére – felkérve a Polgármestert, hogy így terjessze elő a rendeletmódosítás 
tervezetét. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 
A fenti határozat mellékletét lsd. a 2017. május 31-i jegyzőkönyv 2. sz. mellékleteként! 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 218/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város vízkár-elhárítási 
terve elkészíttetése tárgyában 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
218/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés Fót Város vízkár-elhárítási terve elkészíttetése tárgyában 
(167. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elkészítteti a Fót Város vízkár-elhárítási 
tervét, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az alábbi gazdasági szereplőktől kérjen ajánlatot 
a terv elkészítésére: 

- NALA-MI Kft. (nala@invitel.hu) 
- ILI MI Kft. (doktorpk@invitel.hu) 
- Adamis Géza (kulturmernoki@t-online.hu) 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
benyújtó ajánlattevőtől rendelje meg a vízkár-elhárítási terv elkészítését maximum bruttó 
1.000.000,- Ft értékhatárig. Ennek pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2017 évi 
költségvetésének „Vis-major keret csapadékvíz problémákra” kiadási előirányzata terhére 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: az ajánlatok beérkezését követően 10 munkanap 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 219/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, 2021 hrsz.-ú ingatlan 
(Keleti Márton utca) terület rendezése 
ügyében 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
219/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a Fót, 2021 hrsz.-ú ingatlan (Keleti Márton utca)  
terület rendezése ügyében 

(186. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
2101 j. Dunakeszi-Gödöllő összekötő út Fót 2021 hrsz-ú földrészlet területén átvezető részét a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. megossza, azzal a feltétellel, hogy a változási vázrajz 
elkészítésének és egyeztetésének költségeit a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vállalja.  
 

  2./ A Képviselő-testület a minden érintett által elfogadott változási vázrajz alapján 
lefolytatandó telekalakítási eljárások igazgatási és eljárási díjait, valamint az ingatlan-
nyilvántartási átvezetés díjait vállalja, e költségek fedezete a 2017. évi költségvetés Dologi 
Kiadások „Vagyongazdálkodási feladatok” előirányzaton rendelkezésre állnak. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 220/2017. 
 

Tárgy: DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. részére antenna kihelyezés 
engedélyezése 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

220/2017. (V.31.) KT-határozat 
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. részére 

antenna kihelyezés engedélyezése 
(77/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1384 
Budapest, Váci út35.) részére engedélyezi a Dózsa György út 12-14. 1892 hrsz-ú területen 25 
m2 bázisállomás létesítését, azzal a feltétellel, hogy a bázisállomás kihelyezéséhez szükséges 
statikai vizsgálatokat saját hatáskörben elvégezteti, és a kivitelezéssel az épületben, 
tetőszigetelésben okozott károkat szakszerűen, az épület beázás mentességét figyelembe véve 
teljes körűen, saját költségén javítja. 
A Képviselő-testület a Dózsa György út 12-14. 1892 hrsz-ú területen belüli 25 m2 
bázisállomás bérleti díját 500.000,- Ft/év összegben határozza meg és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy – figyelemmel e határozat 4./pontjában foglaltakra - a 77-A/2017. sz. 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti bérleti szerződést aláírja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
(1384 Budapest, Váci út 35.) részére a Sopronok utca melletti 2597 hrsz-ú ingatlanon 150 m2 
alapterületű bázisállomás létesítéséhez indítsa meg a terület más célú hasznosításra irányuló 
eljárást.  
 
3./ A Képviselő-testület a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1384 Budapest, Váci út 35.) 
részére – a más célú hasznosítási eljárás lezárását követően - engedélyezi a Sopronok utca 
melletti 2597 hrsz-ú ingatlanon 150 m2 alapterületű bázisállomás létesítését. A Testület a 
bérleti díjat 500.000,-Ft/év összegben határozza meg, amelyből a tulajdoni hányad alapján 
250.000,-Ft+Áfa/év az Önkormányzatot, 250.000,-Ft+Áfa/év összeg pedig Antal Ernőt illeti 
meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – figyelemmel e határozat 
4./pontjában foglaltakra - a 77-A/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti bérleti 
szerződést aláírja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-
vel (1384 Budapest, Váci út 35.) kössön megállapodást a helyi tévé számára 
műsorszolgáltatási lehetőség biztosításáról, a térfigyelő rendszer fejlesztéséről, a település 
közigazgatási területe teljes lefedettségének DIGI-hálózattal történő biztosításáról, és a Dózsa 
György út 12.-14. tetőszerkezetének átalakításáról. 
A Képviselő-testület kiköti, hogy az e határozat 1-3./ pontjaiban szereplő területek bérletére 
vonatkozó bérleti szerződések a 4./ pont szerinti Megállapodással egyidejűleg írhatóak alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  



 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 221/2017. 

Tárgy: FKKK SZMSZ és VMH 
Használati Szabályzat módosításai 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
221/2017. (V.31.) KT-határozat 

FKKK SZMSZ és VMH Használati Szabályzat módosításai 
(161. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 161/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete alapján elfogadja Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának és a Vörösmarty Művelődési Ház Használati szabályzatának 
módosításait. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri az FKKK igazgatóját, hogy az SZMSZ-t, valamint a 
Használati szabályzatot az 1./ pontban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, 
és azt a Jegyzővel hitelesíttesse. 

 
Felelős: FKKK igazgató 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 222/2017. 

Tárgy: Döntés kopjafa felállításáról 
Nyergestetőn (Erdély) 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
222/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés kopjafa felállításáról Nyergestetőn (Erdély) 
(163. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balavásár testvérvárossal közösen 
kopjafát állít a Romániában lévő Nyergestetőn az 1849-es székely hősök tiszteletére. A 
kopjafaállítás kapcsán felmerülő költségekre bruttó 300.000 Ft keretösszeget biztosít és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fedezet megnyílása esetén közös kopjafaállításról kössön 
támogatási szerződést Balavásár testvérvárossal. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerint meghatározott összeget Fót Város Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet I. sz. módosításakor a 
123/2017.(III.29.) KT- határozat alapján várólistára helyezi.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: a fedezet megnyílását követő 15 napon belül, 2,/ pont: Fót Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetés I. számú módosításakor 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 223/2017. 

Tárgy: Döntés köztéri szobor állításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
223/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés köztéri szobor állításáról 
(164. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gróf Károlyi Sándor köztéri szobrot 
állíttat. 
 
2./ A szobor állításának költségét a Pályázati alap 3.000.000 Ft összege és a Közalapítvánnyal 
kötött együttműködési megállapodás keretében átadott pénzeszköz biztosítja. A Képviselő-
testület felkéri a Polgármestert, hogy az előirányzat szükséges átcsoportosításáról a soron 
következő költségvetés módosításkor gondoskodjon. 
 
 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Közalapítvánnyal kötött 
megállapodás szerinti pénzeszköz átadást követően kössön vállalkozási szerződést Orbán Előd 
szobrászművésszel a Károlyi Sándor szobor elkészítésére.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor 
3./ pont: a megállapodás szerinti pénzeszköz átadást követően 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 224/2017. 

Tárgy: Döntés az Országos Polgárőr 
Szövetség „Polgárőr Város” cím  
elnyerésére történő pályázat benyújtásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

224/2017. (V.31.) KT-határozat 
Döntés az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Város” cím  

elnyerésére történő pályázat benyújtásáról 
(172. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy nyújtson be 
pályázatot a „Polgárőr Város” cím elnyerésére a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel 
közösen. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 1. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 225/2017. 

Tárgy: Döntés pedagógiai asszisztens 
álláshely engedélyezéséről  
az Apponyi Franciska Óvodában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
225/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés pedagógiai asszisztens álláshely engedélyezéséről  
az Apponyi Franciska Óvodában 

(173. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Apponyi Franciska Óvoda számára 2017. 
szeptember 1-jétől plusz 1 fő pedagógiai asszisztens státuszt létesít, tehát a közalkalmazotti 
álláshelyek száma 43,5-ről 44,5 főre változik. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Apponyi Franciska Óvoda plusz 1 fő 
pedagógiai asszisztens álláshely bér és járulékait építse be a 2017. évi költségvetés II. számú 
módosításába a működési céltartalék előirányzata terhére. 
 
3./ A Képviselő-testület az Apponyi Franciska Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását a 173/2017. sz. előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal 
elfogadja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1. és 3. pont: 2017. szeptember 1., 2./pont: a 2017. évi költségvetés II. számú 
módosításakor    
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 226/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Önkormányzati 
épületek homlokzat felújítása”- tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
226/2017.(V.31.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Önkormányzati épületek homlokzat felújítása”- tárgyában 
(180. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem újíttatja fel az alábbi Önkormányzati 
épületek homlokzatait, és nem hatalmazza a Polgármestert a felújításhoz szükséges 
ajánlattételi felhívás aláírására: 

� Vasbolt épülete, Kossuth u. 3.   
� Virágbolt épülete, Kossuth u. 3.   
� Kossuth utca 1. ( Hatóság és Városfejlesztés)    
� Kossuth u. 1. (Adó csoport épülete)  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 227/2017. 

Tárgy: A 13/2001. (VII.13.) sz. 
önkormányzati rendelettel megállapított 
Fót Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása a Fót Emese köz területén 
lévő, kertvárosi lakóterületi építési 
övezetben fekvő telek építési helyének 
módosításával 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
227/2017. (V. 31.) KT-határozat 1. 

A 13/2001. (VII.13.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított Fót Helyi Építési 
Szabályzatának módosítása a Fót Emese köz területén lévő, kertvárosi lakóterületi 

építési övezetben fekvő telek építési helyének módosításával 
(182. 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 döntést 
hozza: 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót, Emese köz területén kertvárosi 
lakóterületi építési övezetben lévő, 4020/44 helyrajzi számú építési telek beépíthetőségének  
biztosítása érdekében felkéri a jegyzőt, hogy a  13/2001. (VII. 13.) számú KT rendelettel 
megállapított helyi építési szabályzat módosítását terjessze elő, úgy hogy 4020/44 helyrajzi 
számú telken építésre alkalmas építési hely kijelölhető, s ezáltal a telek beépíthető legyen. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a település-rendezési döntésnek 
megfelelően a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos egyeztetést a 314/2012. 
(XI.8.) kormányrendelet 32§. (6a) alapján állami főépítészi eljárás szerint kezdje meg, és az 
eljárási szabályok figyelembe vételével folytassa le. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ -2./: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 228/2017. 

Tárgy: A 13/2001. (VII.13.) sz. 
önkormányzati rendelettel megállapított 
Fót Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása a Fót Emese köz területén 
lévő, kertvárosi lakóterületi építési 
övezetben fekvő telek építési helyének 
módosításával 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
228/2017. (V. 31.) KT-határozat 2. 

A 13/2001. (VII.13.) sz. önkormányzati rendelettel megállapított Fót Helyi Építési 
Szabályzatának módosítása a Fót Emese köz területén lévő, kertvárosi lakóterületi 

építési övezetben fekvő telek építési helyének módosításával 
(182. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MŰ-HELY Zrt. által, a 
Fót Emese köz 4020/44 helyrajzi számú építési telek beépíthetőségének biztosítása érdekében 
módosítandó helyi építési szabályzat módosítására tett, 150.000 FT+ áfa értékű tervezési 
ajánlatot elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó tervezést a MŰ-HELY Zrt.-
től rendelje meg, a tervező által benyújtott - a tervezési ajánlatnak megfelelő - tervezési 
szerződést írja alá. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az 1./ pontban meghatározott összeget 
fedezetét a 2017. évi költségvetés 1. számú módosításkor az „Általános Tartalék” előirányzat 
terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017.06.20., 2./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 229/2017. 

Tárgy: Polgári jogi igény bejelentése 
Seres István és társai terheltekkel 
szemben a 11.B.69/2016. sz. büntető 
eljárásban 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
229/2017.(V.31.) KT-határozat 

Polgári jogi igény bejelentése Seres István és társai terheltekkel szemben a 11.B.69/2016. 
sz. büntető eljárásban 

(187. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete S.I. és társai (terhelt-alperesek) ellen a 
Budapest Környéki Törvényszék előtt 11.B.69/2016 számú büntető eljárásban a 187/2017. 
számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal polgári jogi igényt jelent be.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri Dr. Nagy Attila egyéni ügyvédet, hogy a polgári jogi igényt 
nyújtsa be és az önkormányzat jogi képviseletét lássa el.  
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 230/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás a települési 
környezet védelméről szóló 43/2016. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, és 
döntés a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok 
ellátásáról szóló Közszolgáltatási szerződés 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 
 

230/2017. (V.31.) KT-határozat 
Rendeletalkotás a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról, és döntés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról szóló Közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
(198. sz.) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, valamint az önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásának rendjéről és módjáról szóló Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést a 198/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosítását az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  Önkormányzati Társulással, a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft.-vel aláírja. 
Felelős: polgármester  
Határidő: a döntést követő 8 napon belül. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy lakossági észrevételek 
figyelembevételével dolgoztassa ki a lomtalanítás jelenlegi rendszere megváltoztatásának 
feltételeit – és javaslatait az „érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról” szóló előterjesztés részeként terjessze a Képviselő-testület 2017. októberi 
rendes ülése elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 5. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 231/2017. 

Tárgy: Döntés a közétkeztetés 
átszervezésével kapcsolatos 
dokumentumok elfogadásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
231/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a közétkeztetés átszervezésével kapcsolatos dokumentumok elfogadásáról 
(176/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a GESZ e határozat 1. sz. 
melléklete szerinti - Módosító Okiratát és egységes Alapító Okiratát. A Képviselő-testület 
felkéri a Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
2./ A Képviselő-testület a GESZ SZMSZ-ének módosított verzióját e határozat 2. sz. 
melléklete szerint jóváhagyja.  
 
3./ A Képviselő-testület a GESZ személyi kiadásai és annak járulékai finanszírozását az 
átszervezéssel érintett számlázó ügyintéző (1 fő) munkabére tekintetében 2017. augusztus 1. 
napjától továbbra is a 2017. január 1-jei állapot szerint biztosítja, változatlan feltételekkel, 
továbbá biztosítja az érintett dolgozó részére a közalkalmazotti juttatásokról szóló 18/2013. 
(IV. 18.) önkormányzati rendelet szerinti juttatások finanszírozását is. 
 
4./ A Képviselő-testület kötelezi a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
Kft. 2017. évi üzleti terve szerinti személyi bér és járulékai juttatások időarányos részét 
teljesítse, és az átszervezéssel érintett dolgozók (1 fő) részére a cafetéria időarányos részét a 
munkaviszony megszűnése napjáig fizesse ki.  
 
5./ A Képviselő-testület kötelezi a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
közétkeztetési számlázási feladataihoz szükséges dologi kiadásokat adja át a GESZ részére és 
azt a Kft. üzleti tervéből vezesse ki. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az e határozat 1-4./ pontjait érintő 
kiadások finanszírozását az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének II. 
számú módosításakor vezesse át a Fóti Nonprofit Közszolgáltató Kft. terhére a Gazdasági 
Ellátó szervezet javára. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2. pont: azonnal; 3. pont: 2017. augusztus 1.; 4./ pont: július 31.; 
5./ pont: június 1.; 6./ pont: 2017. június 23. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 232/2017. 

Tárgy: Döntés a Kisalag SC TAO-
támogatásához kapcsolódó önrész 
biztosításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
232/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés a Kisalag SC TAO-támogatásához kapcsolódó önrész biztosításáról 
(213.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - amennyiben a szükséges 70%-os 
támogatás (TAO forrás) meglétét nem-önkormányzati forrásból a Kisalag SC 2017. június 5-
ig igazolja - a Kisalag SC (213/25017-S/3. sz. előterjesztésben részletezett) fejlesztését bruttó 
1.614.913,- Ft erejéig a 2017. évi költségvetés „fejlesztési céltartalék” kiadási előirányzat 
terhére biztosítja. 
A Testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének II. sz. 
módosításakor az előirányzatok megfelelő átcsoportosításáról gondoskodjon. 
 
2./ A Képviselő-testület az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és 
átvételéről szóló 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete 2. sz. függelékének értelmében 
Támogatási Szerződést köt a Kisalagi Sport Clubbal, és egyben felkéri a Polgármestert, hogy 
azt a 213/2017. számú előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá, amennyiben 
a szükséges TAO forrás meglétét a Kisalag SC igazolni tudja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal,  2./ pont: 2017. június 6. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 233/2017. 

Tárgy: Döntés az Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. május 31-i rendes, nyilvános üléséről 

 
233/2017. (V.31.) KT-határozat 

Döntés az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról 
(216/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem hosszabbítja meg a GM-AUDIT 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-vel a 2016. május 6-án megkötött szerződését a 2017. évi 
beszámoló elfogadásáig és nem hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 5. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 1. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/234/2017. 

Tárgy: Döntés a kisalagi temető 
bővítéséről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/234/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Döntés a kisalagi temető bővítéséről  
(Z/205. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és 
Jogi Bizottság elnökével és a Fejlesztési tanácsnokkal közösen tárgyaljon a kisalagi temető 
bővítésével érintett ingatlanok tulajdonosaival a 3,9 hektárnyi teljes terület megvásárlásáról, 
és tegyen arra vételi ajánlatot – majd a tárgyalásai eredményei függvényében készíttessen 
előterjesztést a Képviselő-testület legkésőbb 2017. szeptemberi rendes ülésére: 

� az adásvételi szerződés-tervezetek jóváhagyása céljával, 
� avagy a kisajátítás eljárás folytatásához szükséges teendőkről. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 5.  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 235/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
235/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 
(217. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző Képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót – 
tudomásul véve, hogy a következő beszámoló a Testület szeptemberi ülésére készül. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 236/2017. 

Tárgy: Helyi rendeletekkel kapcsolatos 
jogharmonizációs feladatok 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
236/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok 
(201. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi rendeletek jogharmonizációs 
célú felülvizsgálatáról szóló jegyzői tájékoztatást a 201/2017. sz. előterjesztésben 
részletezettek szerint tudomásul veszi. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület egyes helyi rendeleteinek 2017. évi jogharmonizációs célú további 
felülvizsgálatára az alábbi Ütemtervet határozza meg: 
 
2.1. A Képviselő-testület 2017. július 5-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi helyi 
rendeletek felülvizsgálatról: 

� 10/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet - Az Önkormányzat által államháztartáson 
kívüli forrás átadásáról és átvételéről, 

� 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelet - A lakások és helyiség hasznosítására, 
valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályokról 

� 47/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet - a helyi adókról (újraalkotás a 
jogalkotásra felhatalmazást adó jogszabályi keretek között) 

Határidő: 2017. június 23. 
Felelős: jegyző 
 
2.2. A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi helyi 
rendeletek felülvizsgálatáról: 

� 5/2009. (IV.22.)  KTr. - Sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatokról és a 
sporttámogatásról (módosítások) 

� 31/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen, valamint hivatali 
munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az egyéb 
anyakönyvi családi események társadalmi megünnepléséről, valamint a 
többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről (újraalkotás a jogalkotásra 
felhatalmazást adó jogszabályi keretek között) 

Határidő: 2017. szeptember 5. 
Felelős: jegyző 
 
2.3. A Képviselő-testület 2017. október 25-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi helyi 
rendeletek felülvizsgálatáról: 

� 15/2004. (IX.29.) KTr. - A helyi, - Fót Város Településfejlesztési Településrendezési és 
Építészeti-műszaki Tervtanács megalakításáról és működéséről 



� 20/2007. (XI.06.) KTr. - Fót, Vörösmarty tér 16. sz. (1303 hrsz.) alatti ingatlanon Helyi 
Változtatási Tilalom elrendeléséről 

� 14/2013. (IV.22.) Ör. - A településképi véleményezési eljárásáról 
� 15/2013. (IV.22.) Ör. - A településképi bejelentési eljárásról 
� 25/2014. (XI.28.) Ör. - Változtatási tilalom elrendelése (06/1, 06/2, 06/3 hrsz) 

Határidő: 2017. szeptember 28. 
Felelős: főépítész 
 
2.4. A Képviselő-testület 2017. december 13-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi helyi 
rendelet felülvizsgálatáról: 

� 25/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet - Az elektronikus ügyintézésről 
Határidő: 2017. november 21. 
Felelős: jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 237/2017. 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 
vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
237/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
(204. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal 
útján vizsgálja meg annak lehetőségeit, hogy miként lehetne – akár új szervezet létrehozásával 
is - az önkormányzati tulajdonú vagyon kezelését erre szakosodott gazdasági társaságra 
ruházni. 
A szakmai elemzés megállapításairól a Képviselő-testület előterjesztést kér a Testület 2017. 
októberi rendes ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 5. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 238/2017. 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 
vagyonáról és egyes vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 
12/2013. (III.20.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
238/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 

módosítására 
(204. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzati vagyon – 
22/2017.(VI.22.) önkormányzati rendeletben megnevezett - vagyonkezelőit, hogy az általuk 
kezelt vagyon hasznosítására vonatkozó javaslataikat használati szabályzat-tervezet és bérleti 
díjtáblázat-tervezet formájában nyújtsák be elbírálásra a Képviselő-testület novemberi rendes 
ülésére. 
Ezeknek a javaslatoknak és a használati szabályzat-tervezeteknek tartalmazniuk kell a 
hasznosítani kívánt vagyonelemek értékét, a bérleti díj-számításokat, a tartós bérbeadás, 
illetve az ellenérték fejében történő használatba adás időtartamára és feltételeire vonatkozó 
javaslatokkal együtt. 
A Testület felkéri a Polgármestert, hogy a benyújtott tervezetek alapján készíttessen egységes 
szabályozásra vonatkozó javaslatot a Testület novemberi rendes ülésére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 25. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 239/2017. 

Tárgy: Javaslat a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének 
módosítására 
 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
239/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
(206.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – 
89/2014.(II.19.) KT-határozattal egységes szerkezetbe foglalt, és a 205/2015.(IV.29.) KT-
határozattal, továbbá a 73/2016.(II.24.) KT-határozattal módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát (a továbbiakban SZMSZ) 2017. július 1. napjától kezdődő hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1./ Az SZMSZ III. fejezete 4.6. pontjának Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztályára vonatkozó 
alpontja a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály    10 11 fő 
osztályvezető 
építésügyi (szolgáltatási pont) ügyintéző 
szociális ügyintéző (3) 
igazgatási ügyintéző (4) ebből -2 fő Csomádi Kirendeltség 
anyakönyvvezető és hagyatéki ügyintéző 
hagyatéki ügyintéző 
környezet és természetvédelmi ügyintéző 
közbiztonsági és hulladékgazdálkodási referens 
 
2./ Az SZMSZ III. fejezete 4.6. pontjának Pénzügyi és Adóügyi Osztályára vonatkozó 
alpontja a helyébe 2017. november 1. és 2018. október 31. közötti 1 év határozott 
időtartamra az alábbi rendelkezés lép: 
 
Pénzügyi és Adóügyi Osztály      16 17 fő 
 osztályvezető 
 számviteli ügyintéző (2) 
 költségvetési ügyintéző (2) 
 pénzügyi ügyintéző (8–közülük 1 fő szakreferens) 
     ebből -2 fő Csomádi Kirendeltség, 
 adóügyi ügyintéző   (7 8 – közülük 1 fő szakreferens) 
     ebből -1 fő Csomádi Kirendeltség  
 adó-és pénzügyi ügyintéző – 1 fő Csomádi Kirendeltség  
 
3./ Az SZMSZ 2. sz. Melléklete (szervezeti séma) helyébe a 206/2017. sz. előterjesztés 
melléklete szerinti szervezeti séma lép. 
 



4./ Az SZMSZ IV. fejezete 2.d) pontjának alcíme (humánpolitikai vezető) humánpolitikai 
referens megnevezésre módosul, ugyanitt az f) és i) alpontok helyébe az alábbi rendelkezések 
lépnek: 
 
f) intézményi és kommunikációs referens 

 
- jóváhagyásra előkészíti a nem nevelési-oktatási intézmények alapító okiratát, 

szervezeti és működési szabályzatát; szakmai programját; 
- közreműködik  az intézmények térítési díjának megállapításában; 
- szakmailag felügyeli a gyermekjóléti és szociális intézményeket; 
- ellátja a jegyző egészségügyi igazgatási feladatkörén belüli, nem-hatósági 

feladatokat; 
- közreműködik az intézményi költségvetések előkészítésében, részt vesz 

gazdálkodásának ágazati szempontú elemzésében, értékelésében, 
- figyelemmel kíséri a diáksportkörök, sportegyesületek tevékenységét; 
- előkészíti a város sportkoncepcióját és tevékenyen  részt vesz annak 

végrehajtásában; 
- segíti a sport-szakszövetségek tevékenységét, részt vesz szabadidő- és diáksport-

rendezvények szervezésében; 
- szervezi és koordinálja az önkormányzat kommunikációs stratégiájának érvényre 

juttatását célzó szakmai feladatokat. 
 
g) 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. 
- közreműködik az önkormányzat fenntartásában működő óvodák fenntartásával és 

törvényes működésével kapcsolatos teendők ellátásában; 
- döntésre előkészíti az óvodai felvétellel kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket; 
- jogszabályban meghatározott esetekben előkészíti a gyermek óvodai foglalkozáson 

való kötelező részvételének elrendelését; 
- javaslatot készít az óvodai körzethatárok kijelölésére, esetleges módosítására; 
- közreműködik a külön jogszabályban meghatározott információs rendszer 

létrehozásához és működtetéséhez szükséges adatok, információk gyűjtésében, 
feldolgozásában; 

- előkészíti a közneveléssel kapcsolatos döntéseket és gondoskodik azok 
végrehajtásáról; 

- kapcsolatot tart a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületével;  
- jóváhagyásra előkészíti a nevelési-oktatási intézmények alapító okiratát, szervezeti 

és működési szabályzatát; szakmai programját; 
 
 

5./ A Képviselő-testület az önálló hagyatéki ügyintéző 2017. augusztus 1-jétől történő 
foglalkoztathatósága érdekében a Hivatal működési kiadási előirányzatainak módosításához 
bruttó 800 eFt személyi juttatási és 216 eFt járulék-pótelőirányzatot biztosít az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének működés céltartalék-kerete terhére – felhatalmazva a 



Polgármestert, hogy az előirányzat-átcsoportosítást az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
II. sz. módosításakor vezesse át annak tervezetén. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 240/2017. 

Tárgy: Döntés a Vendégház kialakítása és 
működtetése tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
240/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a Vendégház kialakítása és működtetése tárgyában 
(194. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 083/12 hrsz. alatti (2151 Fót, Ferenczy István 
utcában található) önkormányzati tulajdonú épületet a jövőben az Önkormányzat vendégeinek 
elszállásolására kívánja használni – felkérve a Polgármestert, hogy az épület befejezéséhez 
szükséges munkálatokról készíttessen feladat-, ütem- és költségtervet, és terjessze azt a 
Képviselő-testület soros ülése elé. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 5. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 241/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat, 
a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a 
Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére 
történő irodaszer beszerzés tárgyában 
lefolytatandó versenyeztetési eljárás 
megindításáról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
241/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzat, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal és a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet részére történő irodaszer beszerzés tárgyában lefolytatandó 

versenyeztetési eljárás megindításáról 
(195. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Irodaszer beszerzés 2017-2019.” 
elnevezésű versenyeztetési eljárást, a 195/2017. számú előterjesztés 1. sz. melléklete alapján 
megindítja.  Egyúttal felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, és az alábbi 
gazdasági társaságoknak történő megküldésére. Versenyeztetési eljárás nyertese a 
legalacsonyabb árajánlatot adó gazdasági társaság. 
 

név: PBS Hungária Kft. 
cégjegyzék: 01-09-941065  
adószám: 11139014-2-43 
székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12. 
telefon: +36 1 229 47 48 
e-mail: gabriella.simon@pbs.hu; molnar.monika@pbs.hu 
ügyintéző, képviselő: Iván Balázs András (ügyvezető), Simon Gabriella (key account 
manager) 
 
név: Lyreco CE, SE 
cégjegyzék: 01-17-000726 
adószám: 22310462-2-41 
székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. 
telefon: +36 30 619 21 79 
e-mail: renata.seres@lyreco.com 
ügyintéző, képviselő: Seres Renáta 
 
név: Vectra-Line Plus Kft. 
cégjegyzék: 01-09-908877 
adószám: 14548442-2-42 
székhely: 1165 Budapest, Újszász u. 45/B R. ép. 
telefon: +36 20 359 5316 
e-mail: kovacs.eva@vectraline.hu; cegellatas@vectraline.hu 
ügyintéző, képviselő: Kovács Éva (ügyfélmenedzser) 
 
név: „NYOMELL” Kft. 
cégjegyzék: 01-09-075773 
adószám: 10527128-2-42 



székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 21-23. 
telefon: +36 1 469 5040 
e-mail:ugyfelszolgalat@nyomellkft.hu; nyomell@nyomellkft.hu 
ügyintéző, képviselő: -  
 
név: Lizzy Card Papír Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
cégjegyzék: 13 09 154816   
adószám: 11814209-2-13. 
székhely: 2151 Fót, Keleti Márton u 7. 
telefon: (27) 535 528 
e-mail: info@lizzycard.hu 
ügyintéző, képviselő: Bozsán Péter 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás 
nyertesére vonatkozó döntést hozza meg, és a Szállítási Szerződést írja alá.  
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelete dologi 
kiadások „Üzemeltetési anyagok beszerzése” kiadási előirányzatán biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntést követő 30 napon belül 3./ pont: azonnal; 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 242/2017. 

Tárgy: Javaslat a történelmi városközpont 
és a leendő városháza mögötti közösségi 
tér ingatlanai megszerzésére 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
242/2017. (VI. 21.) KT-határozat 

Javaslat a történelmi városközpont és a leendő városháza mögötti közösségi tér 
ingatlanai megszerzésére 

(203. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a leendő Városháza 
mögötti köztér kialakítása érdekében meg kívánja vásárolni a Fót 1102, 1103, 1109, 1110 és a 
1111 hrsz.-ú, (Mogyoródi patak partján lévő) ingatlanokat.  
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a történelmi városközpont kialakítás érdekében meg 
kívánja vásárolni továbbá a Fót 1127/1, 1127/2, 1129/7, 1129/9, 1136, 1297, 1301, 1302, 1303, 
1304/1, 1304/2, 1314, 1315, 1316, 1346, 1347 és a 1551 hrsz-ú ingatlanokat. 
A tárgyalásokat az alábbi sorrendben kell megkezdeni: 

1. Fót, 1297 hrsz. („Kulcsos ház”)*, 
2. Fót, 1129/7, 1129/9 hrsz-ek. (Shell-kút mögötti patakparton), 
3. Fót, 1314, 1315, 1316 hrsz.-ek (volt mozi előtti, Szeberényi utcai ingatlanok), 
4. Fót, 1346, 1347 hrsz. (volt mozival szemközti, 48-as ifjúság utca és Szeberényi utca 

sarkán lévő ingatlanok) 
5. Fót, 1303 és 1304/2 hrsz. („Döményi ház” a 48-as ifjúság utca és Vörösmarty tér 

sarkán) 
6. Fót, 1304/1 hrsz („Kalácska-ház” – az előző tétellel közös tömbben) 
7. fennmaradó tételek: 1127/1, 1127/2, 1136, 1301, 1302 és a 1551 hrsz. (volt gombüzem) 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti 1. tétel („Kulcsos ház”) 
megvásárlását célzó tárgyalások eredménytelensége esetén terjesszen elő kisajátítási eljárást 
indító kérelem-tervezetet a Testület 2017. szeptemberi ülésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e határozat 1./ pontjában szereplő 
ingatlanok tulajdonosainak tegyen ajánlatot 7.600.-Ft/m2 áron, és folytasson tárgyalásokat a 
telkek vétele érdekében. 
A Testület felkéri továbbá a Polgármestert arra, hogy tegyen ingatlancsere-ajánlatot a Magyar 
Államnak, amely szerint a fóti 1135/2 hrsz-ú, 1/1 tulajdoni hányadban a Magyar Állam 
tulajdonába tartozó, és a 1126 hrsz.-ú, ½ tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonát 
képező ingatlanok tulajdonjoga fejében az Önkormányzat kész átadni a Magyar Állam javára 
a Károlyi István Gyermekközpont területén lévő, önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen 
kivett utakat és közterületeket: a 0205, 0243, 1556, 1560, 1561 hrsz-ú ingatlanokat. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát az e határozat 1./ pontjában meghatározott ingatlanok bármelyikére elfogadó 
nyilatkozatot tevő tulajdonosok ingatlanaira vonatkozó adás-vételi, továbbá csere-szerződések 
szerződés-tervezeteinek elkészítésével, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.  
 



5./ A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az e határozat 2./ pontjában 
meghatározott ingatlanok tulajdonosaival folytasson vételi tárgyalásokat az ott meghatározott 
sorrend szerint, és a tárgyalások lezárását követően – azok eredménye függvényében – 
készíttesse el a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával az adásvételi szerződés-tervezeteket, 
majd terjessze azokat a Képviselő-testület soros ülése elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ - 2./ pont: azonnal; 3-4-5./ pont: döntéstől számított 30 munkanap, azaz: 2017. 
08. 02. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 243/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
243/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(207. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 181/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület a 304/2015. (VII.15.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 2017. 
szeptemberi; az 57/2017. (II.22.) KT határozat, a 110/2017. (III.29.) KT-határozat 
végrehajtási határidejét a 2017. júliusi ülésére módosítja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1-2./pont: azonnal, 3./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 244/2017. 

Tárgy: : Döntés 3 db új buszváró építés és 
meglévő 8 db buszváró felújítás – ismételt 
versenyeztetési eljárás megindítása 
tárgyában 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
244/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés 3 db új buszváró építés és meglévő 8 db buszváró felújítás – ismételt 
versenyeztetési eljárás megindítása tárgyában 

(12/B. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3 db új buszváró építés és meglévő 8 db 
buszváró felújítás – ismételt versenyeztetési eljárás megindítása tárgyában készített 12-
B/2017. sz. előterjesztést napirendjéről leveszi. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 245/2017. 

Tárgy: Döntés Forgalomtechnikai 
szakvéleményben felsorolt feladatok 
ütemezése I. ütem, jelzőtáblák 
kihelyezéséről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
245/2017. (VI. 21.) KT-határozat 

Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezése I. ütem, 
jelzőtáblák kihelyezéséről 

(61/B. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Város úthálózatának forgalomtechnikai 
felülvizsgálatáról kiállított forgalomtechnikai szakvélemény alapján - a 61/B/2017. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti KRESZ-táblák cseréjét és kihelyezését a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-től rendeli meg, a Kft. Üzleti tervének 3.1.2. pontján belüli 21-
22. soron lévő kötelező feladatára előirányzott 3.000 eFt-os keretösszeg terhére. 
A Testület felkéri a Polgármestert a Feladatlap aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 246/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Márton patak 
csőáteresz beépítése tárgyában 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
246/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Márton patak csőáteresz beépítése tárgyában 
(122/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének II. számú módosításakor a Beruházási (felhalmozási) kiadások 
előirányzata „Bajcsy-Zsilinszky út végén áteresz (Márton patak)” sorára csoportosítson át Br. 
2.216.650,-Ft-ot a költségvetés Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata „4 utca 
csapadékvíz építés (Tóth Árpád, Beniczky, Kund Pál, Madách)” előirányzatáról. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 23. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 247/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Németh Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 7 db tanulói vizes csoportjának 
felújításáról” – szóló versenyeztetési 
eljárásban kivitelező kiválasztásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
247/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7 db 
tanulói vizes csoportjának felújításáról” – szóló versenyeztetési eljárásban kivitelező 

kiválasztásáról 
(124/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város ÖnkormányzatKépviselő-testülete a Fót, Németh Kálmán Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola „C” épület I.emeleti és II.emeleti 4 db vizes helyiségeinek 
felújítási munkái” tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja, 
melyre 2 db érvényes ajánlat érkezett be.  
1./1. Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4.) 

Ajánlati ár: 10.992.940,-Ft + ÁFA, bruttó 13.961.034,-Ft 
1./2. Geldberg Kft. (6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 7.) 

Ajánlati ár: 9.373.268,-Ft + ÁFA, bruttó 11.904.050,-Ft. 
 

2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás nyertesének a legalacsonyabb 
összegű, bruttó 11.904.050,- Ft árat tartalmazó ajánlatot adó GeldbergKft.-t(Képviseli: 
Földvári Zoltán; 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 7.) hirdeti ki, és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval 124/2017.sz. előterjesztés 4.sz. mellékletét képező 
tartalmú vállalkozási szerződést aláírja. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) 
számú rendelet Felújítási kiadások „Németh Kálmán Iskola vizes blokkok felújítása ÁNTSZ 
előírások alapján” kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. június 21.,2./ pont: döntést követően 15 napon belül 
(2017.07.06).,3./ pont: 2017. június 21. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 248/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Garay János 
Általános Iskola emeletén lévő 
illemhelyek felújításáról és tornatermi 
öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának 
pótlásáról”- szóló versenyeztetési 
eljárásban kivitelező kiválasztása 
tárgyában 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
248/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Garay János Általános Iskola emeletén lévő illemhelyek felújításáról és 
tornatermi öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának pótlásáról”- szóló versenyeztetési 

eljárásban kivitelező kiválasztása tárgyában 
(125/A. sz. anyag) 

 
1./ A Képviselő-testület a „Fót, Garay János Általános Iskola emeletén lévő illemhelyek 
felújításáról és tornatermi öltözőkben elhelyezett mosdók ajtajának pótlásáról” lefolytatott 
versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja, melyre 2 db érvényes ajánlat érkezett be. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott versenyeztetési eljárás nyertesének a 
legalacsonyabb ajánlatot adó, Keszi-Bau Kft.-t (Képviseli: Szabó István; 2120 Dunakeszi, 
Mányoki Ádám tér 4.) hirdeti ki, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kivitelezési 
szerződést a nyertes Ajánlattevővel a 125/2017. sz. előterjesztés 5.sz. mellékletét képező 
tartalmú vállalkozási szerződést aláírja. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) 
számú rendeletének a „Garay János Általános Iskola vizesblokk felújítás” kiadási 
előirányzatterhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. június21., 2./ pont: döntést követően 15 napon belül (2017. július 
06.).; 3./ pont: 2017. június 21. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 249/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város szilárd 
burkolattal nem rendelkező úthálózatának 
2017. évi terveztetéséről szóló 
versenyeztetési eljárás eredményéről és a 
nyertes személyének kiválasztásáról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

249/2017. (VI.21.) KT-határozat 
Döntés Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező úthálózatának 2017. évi 

terveztetéséről szóló versenyeztetési eljárás eredményéről és a nyertes személyének 
kiválasztásáról 

(145/A. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város szilárd burkolattal nem rendelkező 
úthálózatának 2017. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről a versenyeztetési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja.  

 
2./ A Képviselő-testület megállapítja, hogy az 1./ pontban meghatározott eljárásra három 
érvényes ajánlat érkezett: 
 

1. NALA-MI Kft.                Br.:   9.525.200,-Ft 
2. RODEN Mérnöki Iroda Kft.               Br.: 17.500.600,-Ft 
3. TURA-Terv Mérnöki Iroda Kft.    Br.: 19.939.000,-Ft 

 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás nyertesének a legalacsonyabb 
összegű, bruttó 9.525.200,-Ft árat tartalmazó ajánlatot adó NALA-MI Kft.-t (székhely: 2146 
Mogyoród, Templom utca 9., képviseli: Nagy Lajos) hirdeti ki, felhatalmazva a 
Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 145/2017. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező tartalmú vállalkozási szerződést aláírja. 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú önkormányzati rendelet II. számú módosításakor 
a Beruházási (felhalmozási) kiadások „Belterületi úttervezések (út-csapvíz-járda)” kiadási 
előirányzatára a rendelkezésre álló bruttó 7.750.000,- Ft keret mellé csoportosítson át bruttó 
1.775.200,-Ft-ot a költségvetés Beruházások „4 utca csapadékvíz építés (Tóth Árpád, 
Beniczky, Kund Pál, Madách)” kiadási előirányzatról. 

 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal útján vizsgáltassa meg a fóti 
Jedlik Ányos utca tulajdonosi viszonyait, a telekhatárok rendezettségét avagy 
rendezetlenségét, és a vizsgálat megállapításairól tájékoztassa a Képviselő-testületet a nyári 
szünetet követő első rendes ülésén. 



 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2017. 07. 07-ig; 4./ pont: Fót Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetés II. számú módosításakor, 5./ pont: 2017. 
szeptember 5. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 250/2017. 

Tárgy: Döntés a fogyatékos személyek 
nappali ellátásának ügyében 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
250/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a fogyatékos személyek nappali ellátásának ügyében 
(148/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fogyatékosok személyek nappali ellátására 
vonatkozó feladat-ellátási szerződést köt Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft-
el ( 2120 Dunakeszi, Fő út 75-81) a 148/A/2017. sz. előterjesztés 1.melléklete szerinti 
tartalommal és felkéri a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. június 30. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 251/2017. 

Tárgy: Döntés nappali melegedő és éjjeli 
menedékhely megvalósítása tárgyában 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
251/2017. (VI.21.) KT- határozat 

Döntés nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában 
(165/A. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 165/A/2017. 
sz. előterjesztésben előírt ütemterv 1. pontja alapján a nappali melegedő és éjjeli menedékhely 
céljára, alkalmas épület vagy telek kiválasztására vonatkozó javaslatokat a 2017. július havi 
rendes ülésre terjessze be. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény és a 
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatóját, hogy az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet alapján az 
ellátás kialakításához szükséges intézményi és pénzügyi feltételeit a 2017. július havi KT 
ülésre dolgozza ki. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 252/2017. 

Tárgy: Döntés a „Jégpálya létesítése és 
üzemeltetése 2017/2018  
évfordulóra”című versenyeztetési eljárás 
megindításáról 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
252/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2017/2018 évfordulóra”című 
versenyeztetési eljárás megindításáról 

(196. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Z/140/2017. (IV.26.) KT-határozattal 
elindított közbeszerzési eljárást, illetve annak Ajánlattételi felhívását visszavonja és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda közreműködésével tegye 
meg a szükséges lépéseket. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 
2017/2018 évfordulóra” tárgyban versenyeztetési eljárást indítson, s a 196/2017. sz. 
előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő ajánlattételi felhívást – azzal a változtatással, 
hogy a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos áramköltség is az Ajánlattevő Üzemeltetőt 
terhelje - a következő gazdasági társaságoknak küldje meg: 
 

cégnév: EcoSmart Group Kft. 
cjsz: 13-09-142445 
adósz: 23044953-2-13 
cím: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 100. 
email: info@ecosmartgroup.hu;  
 
cégnév: AC TRUP Kft. 
cjsz: 03-09-126873 
adósz:11570143-2-03 
cím: 6000 Kecskemét, Budai hegy 121/b 
email:actrup@microsystem.hu 
 
cégnév: Exele Kft. 
cjsz: 13-09-089026 
adósz: 12713118-2-13 
cím: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 108. 
email:attila.takacs@csempeweb.hu 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás 
nyertesére vonatkozó döntést hozza meg, illetve a Vállalkozási Szerződést írja alá. Az eljárás 
nyertese a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot adó Ajánlattevő.  
 



4./ A Képviselő-testület az 1. / pont szerinti beruházás fedezetének összegét Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II. 23.) számú rendelete dologi 
kiadások „Jégpálya” kiadási előirányzatról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./határozathozataltól számított 5 munkanapon belül; 3./ pont: 
döntést követő 30 napon belül; 4./ pont: azonnal. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 253/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város stratégiai 
zajtérképének felülvizsgálatáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
253/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés Fót Város stratégiai zajtérképének felülvizsgálatáról 
(197. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 197/2017. sz. előterjesztés 
2. számú mellékletébe foglalt Fót Város Stratégiai zajtérképét. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a fenti 
döntésről írásban értesítse a VIBROCOMP Kft-t. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 254/2017. 

Tárgy: Döntés a 1617 hrsz.-ú ingatlan 
eladására beérkezett pályázat 
értékeléséről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
254/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Döntés a 1617 hrsz.-ú ingatlan eladására beérkezett pályázat értékeléséről 
(200. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sz. A. ajánlattevő Fót, 1617 
hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar művelési ágba tartozó, természetben a Fót, Kossuth 
Lajos u. 40. alatti ingatlan értékesítésére benyújtott pályázatát  érvényesnek, az eljárást 
eredményesnek nyilvánítja és elfogadja az ingatlanra vonatkozó megajánlott bruttó 
16 800 000,- forint vételárat. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 1./ pontban körülírt ingatlanra 
vonatkozó az adásvételi szerződés megkötése érdekében a szükséges egyeztetéseket Sz. A-val 
folytassa le és az egyeztetett szövegű adásvételi szerződést írja alá, az adásvételi szerződéshez 
kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Sz. A. ajánlattevőt írásban 
tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ és 3./ pont: döntést követő 30 munkanapon belül;  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 255/2017. 

Tárgy: Döntés a 1617 hrsz.-ú ingatlan 
eladására beérkezett pályázat 
értékeléséről 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
255/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Döntés a 1617 hrsz.-ú ingatlan eladására beérkezett pályázat értékeléséről 
(200. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján az 
Önkormányzat Főépítészét, hogy a Szabályozási Terv módosítása során vegye figyelembe és 
rendezze a 1617 hrsz. alatti ingatlan jelenlegi hibás minősítését. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 256/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Önkormányzati 
ingatlanok érintésvédelmi, tűzvédelmi és 
villámvédelmi jegyzőkönyveinek 
készítése és felmerült hiányosságok 
pótlása tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 
 

256/2017. (VI.21.) KT-határozat 
Döntés a Fót, Önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi 

jegyzőkönyveinek készítése és felmerült hiányosságok pótlása tárgyában 
(209. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az „Önkormányzat közintézményeinek 
érintésvédelmi, tűzvédelmi, és villámvédelmi jegyzőkönyveinek készítése és felmerült 
hiányosságok pótlása” elnevezésű Versenyeztetési eljárást az e határozat melléklete szerinti 
Ajánlattételi felhívás alapján megindítja - felkérve a Polgármestert az ajánlattételi felhívás 
aláírására, és az alábbi gazdasági szereplőknek történő megküldésére. A versenyeztetési 
eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot adó Ajánlattevő.  
 

� G-Y-P Elektro Bt. ( 2151 Fót, Berda József u. 25., Győri Péter, Tel.: 20/996-0104) 
� GENELCO Kft. ( 1098 Budapest, Desi Huber u. 24., Kos István, Tel.: 30/951-6334) 
� Nagy Lajos János Egyéni Vállalkozó ( 2360 Gyál, Kinizsi u. 3., Tel.: 30/234-1574) 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Versenyeztetési eljárás 
nyertesére vonatkozó döntést hozza meg, továbbá a 209/2017. számú Előterjesztés 3. számú 
melléklete szerinti Megbízási Szerződést írja alá.  
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) 
számú rendeletének az „Érintésvédelmi jegyzőkönyvek készítése és a felmerült hiányosságok 
pótlása” kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal., 2./ pont: 2017. július 3.; 3./ pont: azonnal 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a következő oldalon továbbá a 
2017. június 21-i jegyzőkönyv 5/B mellékleteként ! 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



256/2017. (VI.21.) KT-határozat melléklete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ügyiratszám: ……… / 2017 
 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 
 
1./ Ajánlattételi felhívás tárgya:„Fót, Önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi, 
tűzvédelmi, villámvédelmi jegyzőkönyveinek készítése és felmerült hiányosságok 
pótlása”  
 
2./ 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:  
„Fót, Önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi 
jegyzőkönyveinek készítése és felmerült hiányosságok pótlása”. Megrendelő tételes 
elszámolású megbízási szerződést köt.   
 
3./ 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 készítik el a jelen ajánlattételi felhívás, valamint az arra adott ajánlat 
szerinti tartalommal. 
 
4./ Az ajánlatok értékelésének szempontja:  
4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az eljárás nyertese a 
legalacsonyabb árat benyújtó ajánlattevő. 
 
5./ Az ajánlatok kötelező tartalmi elemei:  

 

 
FÓT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

POLGÁRMESTERÉTŐL 
2151 FÓT, VÖRÖSMARTY TÉR 1. 

Tel.: /27/ 535-365, 535-375, 535-385, 535-395 
 



5.1./. Az Ajánlattevők ajánlatukat az ajánlattételi felhívás mellékletét képező nyilvántartási 
táblázat beárazásával határozzák meg. 
 
5.2./ Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adni a vállalt teljesítési határidőket. A megbízási 
díjnak magába kell foglalnia valamennyi közvetlen költséget, valamint a közvetlen költségek 
között nem szereplő valamennyi általános költséget. A megbízási díj az ajánlattételi felhívás 
1.sz. mellékletét képező nyilvántartási táblázat beárazásával kerül meghatározásra. 
 
5.3./ Ajánlattevőnek ajánlatát az alábbiak figyelembevételével kell kialakítani:  
Az ajánlattételi felhívás mellékletében meghatározott valamennyi ingatlanra a felülvizsgálati 
jegyzőkönyv elkészítése és a hiányok pótlása.  
 
5.4./ Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az általa kidolgozandó 
ajánlatában meg kell jelölnie a vállalkozói díját (nettó és bruttó összeg).  
 
6./ Az ajánlat benyújtásának módja, szabályai:  
 
6.1./ Az ajánlat zárt borítékban, Bartos Sándor polgármesternek címezve, egy példányban 
nyújtandó be „Fót, Önkormányzati Ingatlanok érintésvédelmi jegyzőkönyveinek készítése és 
felmerült hiányosságok pótlása ” 

- „Fót, Önkormányzati Ingatlanok érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi 
jegyzőkönyveinek készítése és felmerült hiányosságok pótlása”  
- Ajánlattevő neve, címe: 
- „Ajánlattételi határidő: 2017. 06. 28.  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. 
 
6.2./ Az Ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A meghatalmazást 
az ajánlathoz mellékelni kell.  
 
6.3./ Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben Ajánlattevő ajánlata az 
Ajánlattételi felhívás valamely előírásának nem felel meg, úgy Ajánlatkérő Ajánlattevő 
ajánlatát érvénytelennek tekinti. 
 
7./ Az ajánlattétel benyújtásának határideje:2017. 06. 28. napja (csütörtök 10:00 óra). 
 
7.1./ 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). 
 
8./ Ajánlati biztosíték 
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás keretein 
belül – az ajánlat benyújtásához kapcsolódóan – ajánlati biztosítékot nem köt ki. 



 
 
9./ A beérkezett ajánlatok felbontásának helye:  

 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). 

 
9.1./ A beérkezett ajánlatok felbontásának ideje: 2017. 06. 28. napja 10:15 óra 
 
10./ Az ajánlatok értékelésének módja:  
10.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatokat a polgármester értékeli és bírálja el. 
 
10.2./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy benyújtott ajánlatukkal 
kapcsolatban 1 munkanap hiánypótlást biztosít. 
 
10.3./ 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. 
 
10.4./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott ajánlatok bírálatának eredményéről valamennyi Ajánlattevőt a 
döntéstől számított 3 munkanapon belül írásban értesíti. 
 
10.5./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 
keretein belül benyújtott, az Ajánlatkérő döntése szerinti nyertes Ajánlattevővel, az 
értesítéstől számított legkésőbb 5 munkanapon belül – az ajánlattételi felhívással valamint az 
ajánlattételi felhívás keretein belül benyújtott nyertes ajánlat tartalmával összhangban – köti 
meg a kivitelezési szerződést.  
 
11./ Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet (félfogadási időben) az alábbi 
elérhetőségeken: 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és - üzemeltetési Osztály 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Mogyorósy Erika beruházási ügyintéző 
+36 (27) 535-375 /132 mellék +36 (70) 380-1794 
 
12./ Szerződéskötési kötelezettség 
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, hogy amennyiben az ajánlott megbízási díj a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet 
meghaladja, az eljárást jogosult eredménytelennek minősíteni.  
 
 
13./ Közreműködők igénybe vétele 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy tárgyi munkára ajánlatot beadó a 
munkálatok során csak az ajánlatban meghatározott közreműködőket veheti igénybe. A 
közreműködők által elvégzett munka mértéke az 50%-ot nem haladhatja meg.  
 
14./ Kötelezően benyújtandó nyilatkozat 



Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Ajánlattevő köteles benyújtani 
nyilatkozatát, az Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű tartozásáról jelen felhívás 
2.sz. melléklete szerinti tartalommal. 
 
 
 
 
15./ Szerződéses feltételek 
15.1./ Teljesítési határidő: szerződés aláírását követő 1 hónap.  
15.2./ Fizetési határidő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül.  
15.3/ Ajánlatkérő előleget nem biztosít.  
15.4/ Késedelmi kötbér a nettó összeg 1 %-a/nap, max.20%, meghiúsulási kötbér mértéke a 
nettó vállalkozási díj 20 %-a. Nyertes Ajánlattevő egy végszámla benyújtására jogosult. 
 
Záradék: A jelen ajánlattételi felhívást Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
Képviselő-testület …/2017. (………...) KT-határozatával fogadta el, és hagyta jóvá. 
 
 
Az ajánlattételi felhívás mellékletei: 
1. sz. melléklet: Nyilvántartási táblázat a jegyzőkönyvek érvényességéről 
2. sz. melléklet: Nyilatkozat 
 
 
Fót, 2017. …..…. 
 

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

 



 
 

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: 2017.……………………………… 
 
 
 

      Aláírás/Cégszerű aláírás 
      P.H. 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 257/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, közvilágítás energia 
megtakarításos, LED technika 
felhasználásával történő korszerűsítése 
tárgyában 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
257/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés Fót, közvilágítás energia megtakarításos, LED technika felhasználásával történő 
korszerűsítése tárgyában 

(168. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város közvilágításának energia-
megtakarításos, LED technika felhasználásával történő korszerűsítése tárgyában készített 
168/2017. sz. előterjesztést – további döntés-előkészítő egyeztetések szükségessége miatt – 
napirendjéről leveszi. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 258/2017. 

Tárgy: Döntés a Dunakeszi 
Egészségügyi és Szociális Nonprofit 
Kft. „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése- 
népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése” tárgyú pályázaton történő 
részvételének támogatásáról, a 
pályázathoz történő csatlakozásról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
258/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Döntés a Dunakeszi Egészségügyi és Szociális Nonprofit Kft. „Az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás 

fejlesztése” tárgyú pályázaton történő részvételének támogatásáról, a pályázathoz 
történő csatlakozásról 

(192. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fóti lakosság egészségi állapotának 

javítását célzó fejlesztések megvalósítása érdekében a Dunakeszi Egészségügyi és 
Szociális Nonprofit Kft. „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése (VEKOP-7.2.2-17)” tárgyú 
pályázaton történő részvételét támogatja. 

 
2./  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 192/2017. számú előterjesztés 2. sz. 

mellékletként csatolt „Együttműködési megállapodás”, a 3. számú mellékletként csatolt 
„Támogató nyilatkozat”, a 6. sz. mellékletként csatolt dokumentáció, az esetleges 
hiánypótlásához szükséges nyilatkozatok aláírására, a Dunakeszi Egészségügyi és 
Szociális Nonprofit Kft-nek történő továbbítására, valamint a pályázat pozitív elbírását 
követő teendők megtételére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 5 munkanapon belül 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 259/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Somlyó tónál 
tartandó városi rendezvények részére 
elektromos energia igény bejelentése”- 
tárgyában  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
259/2017.(VI.21.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Somlyó tónál tartandó városi rendezvények részére elektromos energia 
igény bejelentése”- tárgyában 

(193. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fót, Somlyó tóhoz a különféle 
városi rendezvények energia ellátásához 3 x 63 Amper energia igény benyújtását az ELMŰ 
Hálózati Kft. részére. Felhatalmazza a Polgármestert az energia igény beadásának aláírására, a 
műszaki gazdasági tájékoztató és a közmű szolgáltatási szerződés aláírására, valamint az 
energia biztosításához szükséges szerződés aláírására, továbbá a kivitelező kiválasztására és a 
kivitelezői szerződés aláírására és az üggyel kapcsolatosan felmerülő döntések meghozatalára 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat pénzügyi fedezetét bruttó 
3.000.000,-Ft összegig Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése az Önkormányzati 
ingatlanok felújítási alap kiadási előirányzat terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a 
kiadási előirányzatot a 2018. évi költségvetési rendeletbe tervezze be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: igénybejelentés döntést követő 15 munkanapon belül, és minden további 
intézkedés az annak felmerülését követő 10 munkanapon belül; 2./pont: azonnal   
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 260/2017. 

Tárgy: Fót, Dózsa Gy. út 9. sz. alatt lévő 
1/1 tulajdonú önkormányzati épület fém 
tetőfelületének javítása térítésnélküli 
szolgáltatás nyújtása keretében 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
260/2017. (VI. 21.) KT-határozat 

Fót, Dózsa Gy. út 9. sz. alatt lévő 1/1 tulajdonú önkormányzati épület fém 
tetőfelületének javítása térítésnélküli szolgáltatás nyújtása keretében 

(199. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a Phoenics Kft ingyenes építési szolgáltatásra 
vonatkozó ajánlatát, melynek keretében az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő 2151 Fót 
Dózsa György út 9. számú szociális bérlakás rendeltetésű épület tetőtéri lakásai 
tetőfelületének javítását elvégzi, elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
ingyenes építési szolgáltatás nyújtását szabályozó, a 199/2017. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti megállapodást a Phoenics Kft-vel aláírja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. július 6. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 261/2017. 

Tárgy: MŰ-HELY Zrt. által 2015-ben 
készített Területi Hatástanulmány 
megvásárlása 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
261/2017. (VI.21.) KT-határozat 

MŰ-HELY Zrt. által 2015-ben készített Területi Hatástanulmány megvásárlása 
(202. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MŰ-HELY Zrt. által a 
képviselő-testületi határozatoknak megfelelően 2015. évben és 2016. évben elkészült Területi 
Hatástanulmány nevű tervdokumentációját 350.000 Ft + ÁFA díjért megvásárolja, egyúttal 
felkéri a főépítészt, hogy a Mű-Hely Zrt-vel közösen az adásvételi szerződés-tervezetét 
készítse elő.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá és a 
vételárat az 1./ pont szerint az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Beruházási kiadások 
„Egyéb területrendezési eszközök költsége” kiadási előirányzata terhére fizesse ki. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntéstől számított 30 napon belül; 2./ pont: döntéstől számított 15 napon 
belül. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 262/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének 
módosításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
262/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosításáról 
(208. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének közétkeztetés működési kiadásaira vonatkozó 
módosítását – azaz azt, hogy csökkentse személyi állományát 2017. augusztus 1-ei hatállyal 1 
fő számlázó ügyintézői státusszal -, és felkéri az ügyvezetőt, hogy az ennek megfelelően 
átdolgozott 2017. évi Üzleti Tervét tegye közé. 
A Képviselő-testület egyidejűleg a 208/2017. sz. anyagként előterjesztett 2017. évi Üzleti 
terv-módosítás további javasolt tételei közül csupán az alábbi módosításokat hagyja jóvá: 

� piaci tevékenységre előirányzott 3.600 eFtos keret terhére 1 db konténer vásárlását 
engedélyezi (WC és öltözőhelyiség céljára), továbbá 1 db sószóró és 3 db fűkasza 
beszerzését engedélyezi; 

 
Felelős: Kft. ügyvezető 
Határidő: 2017. június 26. (döntést követő 5 nap) 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 263/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének 
módosításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
263/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosításáról 
(208. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót, 1614 hrsz-ú, természetben a Malom 
u. 1. szám alatti Kft. telephelyéül szolgáló ingatlanra fúrt kút létesítéséhez a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a Tulajdonosi hozzájárulás 
aláírására. 
Felelős: Kft. ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 264/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének 
módosításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
264/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosításáról 
(208. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a jövőben 
minden negyedévet követő képviselő-testületi ülésen írásban számoljon be a tárgyévi Üzleti 
terv elmúlt negyedévi teljesítéséről. 
Felelős: Kft ügyvezető 
Határidő: első ízben 2017. október 5., majd a KT Éves Munkaterve szerinti időpontokban 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 265/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, Móricz Zsigmond és 
Szabó Dezső utcai jelzőlámpa 
villanyórájának Fót Város Önkormányzat 
nevére történő átírásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
265/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a Fót, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső utcai jelzőlámpa villanyórájának Fót 
Város Önkormányzat nevére történő átírásáról 

(210. sz. anyag) 
 

 1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 210/2017.sz. 
előterjesztés 2. sz. mellékletben szereplő átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására és egyben a 
villanyóra átírással kapcsolatos további teendőkre.  

 
2./ A Képviselő-testület az áramdíj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú Önkormányzati rendelet Beruházási 
(felhalmozási) kiadások „Közúti jelzőlámpák üzemeltetésének Önk-ra eső része” kiadási 
előirányzat terhére biztosítja bruttó 1.700.000,- Ft keretösszegben. 
 

  Felelős: Polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 266/2017. 

Tárgy: Döntés a közúti forgalomirányító 
jelzőberendezések üzemeltetési 
költségeinek megosztásáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
266/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a közúti forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek 
megosztásáról 
(211. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg a  
forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztásáról szóló 
Együttműködési megállapodást a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a 211/2017. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.  

 
2./ A Képviselő-testület az Együttműködési megállapodásban szereplő díj fedezetéhez 
szükséges összeget Fót Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. 
(II.23.) számú rendelet Beruházási (felhalmozási) kiadások „Közúti jelzőlámpák 
üzemeltetésének Önkormányzatra eső része” kiadási előirányzat terhére biztosítja bruttó 
1.700.000,- Ft keretösszegben. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert Fót Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet II. számú módosításakor a Beruházási 
(felhalmozási) kiadások előirányzatáról csoportosítsa át a Dologi kiadások előirányzatára 
„Közúti jelzőlámpák üzemeltetésének Önkormányzatra eső része” előirányzatot. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: 2017.07.21-ig; 2./ pont: azonnal; 3./ a költségvetés II. számú módosítása 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 267/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzata 
víziközmű (szennyvíz) vagyonának 
térítésmentes átadásáról a Magyar Állam 
részére 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
267/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzata víziközmű (szennyvíz) vagyonának térítésmentes 
átadásáról a Magyar Állam részére 

(212. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét, és 
térítésmentesen átadja a 242/2016. számú előterjesztés 2. és 3. számú mellékletét képező 
vagyonértékelésben, vagyonlistában szereplő és a törvényben meghatározott víziközmű-
vagyonát a Magyar Államnak. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonátadással kapcsolatos 
feladatokban eljárjon és a 212/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező átadás-
átvételi szerződést aláírja a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. június 30. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 268/2017. 

Tárgy: Döntés a FKKK Vörösmarty 
Művelődési Ház Közművelődési 
Érdekeltségnövelő pályázatához 
szükséges önrész biztosításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
268/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Döntés a FKKK Vörösmarty Művelődési Ház Közművelődési Érdekeltségnövelő 
pályázatához szükséges önrész biztosításáról 

(215. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, Vörösmarty Művelődési Ház 2017. évi Közművelődési 
Érdekeltségnövelő Pályázat költségvetését és az ehhez szükséges 1.691.000.-Ft 
önkormányzati önrészt a 2017. évi költségvetés Beruházási kiadások „Pályázati alap” kiadási 
előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 269/2017. 

Tárgy: Bevásárlóközpont és autóbusz 
állomás kialakításának feladat- és 
ütemterve 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. június 21-i rendes, nyilvános üléséről 

 
269/2017. (VI.21.) KT-határozat 

Bevásárlóközpont és autóbusz állomás kialakításának feladat- és ütemterve 
(232/2017-S/1. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat képviselő testülete elfogadja a Fót belterület 4601/7 és 4560/38 
hrsz.-ú ingatlanokon (Buszforduló) bevásárló központ létesítésének, valamint a 
buszpályaudvar elhelyezésének feladat- és ütemtervét az alábbiak szerint:  
 

FELADAT FELELŐS ÜTEMEZÉS 
Bevásárló központ és autóbusz pályaudvar 
elhelyezésére alkalmas telkek kialakításának 
folyamata 

Polgármester 
Jegyző 
Főépítész 

2017. 11.05. 
 

Közbeszerzési szakértő véleményének 
beszerzése: közbeszerzés köteles-e a 99 évre 
adott földhasználat, vételi jog beiktatásával, 
valamint a Volán részére ugyancsak tartós 
földhasználat adása. 

Jegyző Június 
 

Ügyvédi állásfoglalás beszerzése arról, hogy 
a Volán ingyenes tulajdonszerzésre irányuló 
kérése, annak indoklásával jogszerű-e? 

Polgármester, 
alpolgármester 

Június 

Ingatlan értékbecslő szakértői 
véleményének beszerzése: 
- a telkek értékére, 
- a földhasználati jog alapítására, 
- a földhasználati jog gyakorlására, 
a bevásárló központ és a Volán által 
használandó területre 

Jegyző A földmérő által 
megadott 
paramétereket 
követően –
2017.12.05. 

A bevásárló központ céljára kialakított 
területre vonatkozó közmű kapacitások 
feltérképezése 

Jegyző december-január 

A terület hasznosítása szempontjából a 
Közút Kezelővel történő egyeztetés 

Jegyző december-január 

Telkek hasznosításra történő kiírása Polgármester, 
alpolgármester 
Jegyző 

2018. januári KT ülés 

Döntés a pályázatok eredményéről Polgármester, 
alpolgármester 

Hivatal álláspontja: 
2018. március-április 

Szerződések megkötése Polgármester, 
alpolgármester 

Döntéstől számított 
jogszabályban 
meghatározott idő 
szerint 



 
2./ A Képviselő testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tegye meg a feladat- és 
ütemtervben foglalt intézkedéseket. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: a feladat és ütemtervben foglaltak alapján 

 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/270/2017. 

Tárgy: Döntés a „Tisztítószer beszerzés” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/270/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Tisztítószer beszerzés” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

(Z/221. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót Város Önkormányzatának és 
költségvetési szerveinek tisztítószerrel történő ellátása” tárgyában a mellékelt (Z-221/2017. 
sz. előterjesztés, 1. és 2. sz. mellékletek) Összefoglaló Tájékoztatás és az Ajánlattételi felhívás 
alapján a közbeszerzési eljárást megindítja és felkéri a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát, hogy az 
alábbiakban felsorolt gazdasági társaságoknak küldje meg az Ajánlattételi felhívást. 
 

név: Gladiolus Kft. 
cégjegyzék:03-09-109948 
adószám: 12871296-2-03 
székhely: 6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 12. 
telefon: +36 76 472 238 
e-mail: gladiolus@gladiolus.hu 
ügyintéző, képviselő:Bajáki Ede (ügyvezető) 
 
név: Smilepaper.hu Kft. 
cégjegyzék: 01-09-878172 
adószám: 12554458-2-41 
székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2.  
telefon: +36 30 5524 288 
e-mail: monika.rozsa@smilepaper.hu 
ügyintéző, képviselő: Rózsa Mónika 
 
név: Assist-Trend Budapest Kft. 
cégjegyzék: 01-09-730696 
adószám: 13348995-2-43 
székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39. 
telefon: +36 1 433 2387 
e-mail: budapest@assist-trend.hu 
 
név: Brilliance Tisztítószer Gyártó Kft. 
cégjegyzék: 01-09-671313  
adószám: 12380086-2-43 
székhely: 1211 Budapest, Színesfém u. 17-25.  
telefon: +36 1 425 2726 
e-mail:brilliance@brilliance.hu 
 
név: Pistahegyi Kft. 



cégjegyzék: 01-09-569256  
adószám: 12254718-2-43 
székhely: 1237 Budapest, Pistahegyi u. 11/B. 
telefon: +36 1 283-0440 
e-mail: info@pistahegyi.hu 
ügyintéző, képviselő: Medgyesi Ernő 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Fót Város Önkormányzatának és 
költségvetési szerveinek tisztítószerrel történő ellátása” tárgyában indított közbeszerzési 
eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést hozza meg. Az ajánlatok értékelésének 
szempontja Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján: legalacsonyabb ár, egyúttal felkéri a 
Polgármestert, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződést 
írja alá az eljárás nyertesével. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelete biztosítja, és 
egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2018. évi fedezet 2018. évi 
költségvetésbe történő beépítéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. szeptember 1.; 2./ pont: döntést követő 30 napon belül 3./ pont: 
2017. október 31., illetve tárgyév február 15. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/271/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Jókai és Molnár 
utca felújítása” tárgyú feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/271/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Jókai és Molnár utca felújítása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

(Z/231. sz. anyag) 
  

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Fót, Jókai és Molnár utca felújítása” 
elnevezésű feltételes közbeszerzési eljárást a Z/231/2017. számú előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti ajánlattételi felhívás alábbi módosításával megindítja: 

� az ajánlattételi felhívás 10) pontja szerinti értékelési szempontok a következő 
súlyszámokkal szerepeljenek a közreadott ajánlattételi felhívásban: 

 
 Szempont Súlyszám 
1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 70 
2. Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (napokban)  15 
3. Késedelmi kötbér napi mértéke (napokban, Ft-ban kifejezve) 15 

 
A Képviselő-testület elfogadja a Z/231/2017. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerint 
szerződéstervezetet, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi 
gazdasági társaságoknak küldje meg: 
 

név: SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
cégjegyzék: 01-09-680188 
adószám: 11097875-2-44 
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54. 
telefon: +36-1-887-34-00 
e-mail: sade@sade.hu 
 
név: PENTA Általános Építőipari Kft. 
cégjegyzék: 13-09-079473 
adószám: 10452556-2-44 
székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
telefon: +36-28-529-050 
e-mail: iroda@pentakft.hu 
 
név: SWIETELSKY Építő Kft. 
cégjegyzék: 01-09-720396 
adószám: 10572795-2-43 
székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20/B. V.em. 
telefon: +36-1-889-63-00 
e-mail: utepites@swietelsky.hu 
 
név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 



cégjegyzék: 01-09-208325 
adószám: 10683833-2-41 
székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 
telefon: +36-30-371-78-31 
e-mail: hedo@hedo.hu 
 
név: Geokomfort Kft. 
cégjegyzék: 13-09-131225 
adószám: 14891269-2-13 
székhely: 2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15. 
telefon: 06-30-949-13-19 
e-mail: bitter@geokomfort.hu 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést hozza meg, valamint a 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződést írja alá a nyertes 
vállalkozóval. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntést követő 60 napon belül. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/272/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Béke utcai Óvoda 
és a Fóti Ökomenikus Iskola előtti 
burkolatszélesítés és járda építése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás feltételes 
megindításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/272/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Béke utcai Óvoda és a Fóti Ökomenikus Iskola előtti burkolatszélesítés és 
járda építése” tárgyú közbeszerzési eljárás feltételes megindításáról 

(Z/234. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, Béke utcai Óvoda és a Fóti 
Ökumenikus Iskola előtti burkolatszélesítés és járda építése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást a Z/234/2017. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás 
alábbi módosításával megindítja: 

� az ajánlattételi felhívás 10) pontja szerinti értékelési szempontok a következő 
súlyszámokkal szerepeljenek a közreadott ajánlattételi felhívásban: 

 
 Szempont Súlyszám 
1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 70 
2. Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (napokban)  15 
3. Késedelmi kötbér napi mértéke (napokban, Ft-ban kifejezve) 15 

 
A Képviselő-testület elfogadja a Z/234/2017. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerint 
szerződéstervezetet, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az alábbi 
gazdasági társaságoknak küldje meg: 
 

név: SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
cégjegyzék: 01-09-680188 
adószám: 11097875-2-44 
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54. 
telefon: +36-1-887-34-00 
e-mail: sade@sade.hu 
 
név: PENTA Általános Építőipari Kft. 
cégjegyzék: 13-09-079473 
adószám: 10452556-2-44 
székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
telefon: +36-28-529-050 
e-mail: iroda@pentakft.hu 
 
név: SWIETELSKY Építő Kft. 
cégjegyzék: 01-09-720396 
adószám: 10572795-2-43 
székhely: 1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20/B. V.em. 
telefon: +36-1-889-63-00 
e-mail: utepites@swietelsky.hu 
 



név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
cégjegyzék: 01-09-208325 
adószám: 10683833-2-41 
székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 
telefon: +36-30-371-78-31 
e-mail: hedo@hedo.hu 
 
név: Geokomfort Kft. 
cégjegyzék: 13-09-131225 
adószám: 14891269-2-13 
székhely: 2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15. 
telefon: 06-30-949-13-19 
e-mail: bitter@geokomfort.hu 
 
név: Kátyút Kft. 
cégjegyzék: 13-09-121708 
adószám: 14401363-2-13 
székhely: 2330 Dunaharaszti, Szondi Gy. u. 64. b. ép  
telefon: 06-20-946-9529 
e-mail: katyut2008@pr.hu 
képviselő: Tóth Zoltán  

 
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést hozza meg, valamint a 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződést írja alá a nyertes 
vállalkozóval. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelete – 
Önkormányzati intézmények megközelítése (Béke utcai Óvoda és a Fóti Ökomenikus iskola 
előtti burkolatszélesítés és járdaépítés - kiadási előirányzatán biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntést követő 60 napon belül; 3./ pont: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/273/2017. 

Tárgy: Döntés pályázati tanácsadó cég 
igénybevételéről a 2017-2020 ciklusra 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/273/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés pályázati tanácsadó cég igénybevételéről a 2017-2020 ciklusra közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

(Z/239. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Pályázati tanácsadó igénybevétele 2017-
2020” elnevezésű közbeszerzési eljárást a Z/239/2017. számú előterjesztés 2. sz. melléklete 
szerinti ajánlattételi felhívás alábbi módosításával megindítja: 

� az ajánlattételi felhívás 6. pontjában rögzített szerződés-időtartam „szerződéskötéstől 
2019. december 31-ig” legyen 

 
A Képviselő-testület elfogadja a Z/239/2017. sz. előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
vállalkozói szerződéstervezetet, egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást 
alábbi gazdasági társaságoknak küldje meg: 
 

név: Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. 
cégjegyzék: 01 09 730411 
adószám: 13343385-2-41 
székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint út 9-11. 
telefon: 06-1/302-8011; 06-1/269-0268 
e-mail: emo@emort.hu 
 
név: Goodwill Consulting Kft. 
cégjegyzék: 01-09-725969 
adószám: 13253954-2-42 
székhely: 1162 Budapest, Timur u. 74. 
telefon: +36/1-321-1173 
e-mail: info@gwconsulting.hu; lehoczky.tibor@gwconsulting.hu 
képviselő: Lehoczky Tibor 
 
név:Pályázat Koordinátor Kft. 
cégjegyzék: 08-09-001820  
adószám: 10529223-2-08 
székhely: 9023 Győr, Otthon u. 38. 
telefon: +36/96/283166 
e-mail: iroda@palyazatkoordinator.hu 
képviselő: Vén Zsolt 
 
név: Asesor Consulting Kft. 
cégjegyzék: 01-09-874163 
adószám: 13805441-2-41 
székhely: 1024 Budapest, Ezredes utca 13. 



telefon: +36 1 201 5071 
e-mail: info@asesor.hu 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést hozza meg, valamint a 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződést írja alá a nyertes 
vállalkozóval. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott szolgáltatás 
becsült fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Pályázati alap” kiadási 
előirányzat terhére biztosítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ döntést követő 60 napon belül, 3./ pont: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/274/2017. 

Tárgy: Döntés pályázati tanácsadó cég 
igénybevételéről a 2017-2020 ciklusra 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/274/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés pályázati tanácsadó cég igénybevételéről a 2017-2020 ciklusra közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

(Z/239. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy - a soron 
következő rendes ülésre készülő havi Polgármesteri beszámolója részeként - terjesszen elő 
beszámolót a Forrás Trend Kft. (mint pályázati tanácsadó) és a Fóti KÖH által az elmúlt 
évben végzett pályázati előkészítési, pályázatírási munka tapasztalatairól.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 21.  

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/275/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 087/43 hrsz.-ú telek 
megvételéről (Záportározó) 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/275/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Fót 087/43 hrsz.-ú telek megvételéről (Záportározó) 
(Z/83/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Döntés a Fót 087/43 hrsz.-ú telek 
megvételéről (Záportározó)” tárgyában készült Z/83/A. sz. előterjesztést visszaadja 
átdolgozásra az alábbi szempontok alapján: 

� a HÉSZ készítése során meg kell vizsgálni, hogy a terület jelenlegi „erdő” 
minősítésének „Záportározóvá” történő átminősítése miként lehetséges; 

� a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a záportározó fizikai megvalósításának tervezése 
során a Fót 087/43 hrsz-ú telekből szükséges területrész kisajátítását kezdeményezi a 
Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda közreműködésével.   

Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 5. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/276/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 2032/42 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/276/2017. (VII. 5.) KT-határozat 

Döntés a Fót 2032/42 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
(Z/121/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Pályázat a Fót 
2032/42 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására” című pályázatot érvényessé és eredményessé 
nyilvánítja és a Fót 2032/42 hrsz-ú, belterületi 2100 m2 területű, IG-1 építési övezetbe tartozó 
földrészletet 18,5 MFt bruttó áron értékesíti az érvényes pályázatot benyújtó PR. Filmszerviz 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2151. Fót, Mihályi Dénes u. 2032/40 hrsz.) részére. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát az 1./ pontban meghatározott telek adás-vételi szerződésének elkészítésével, 
azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos költségek a PR. Filmszerviz Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft-t terhelik. 
   
 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Iroda által készített, Fót 2032/42 hrsz-ú telek adás-vételére vonatkozó szerződést írja 
alá. 
 
4./ A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy a Fót 2032/43 és Fót 2032/44 hrsz-ú telkekre kiírt 
pályázatot eredménytelenné nyilvánítja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntéstől számított 30 munkanap, azaz: 2017. 08. 16; 
3./ pont: 2017. szeptember 01. 4./ pont: azonnal  

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. június 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/277/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 5453/3 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/277/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Fót 5453/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról 
(Z/240. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a Fót 5453/3 hrsz-ú belterületi, 
forgalomképes, Fót Város Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, 139.547 m2 

kivett beruházási terület megnevezésű, KG-II építési övezetbe sorolt földrészletet.   
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. / pontban meghatározott ingatlan 
értékesítésére, a Z/240/2017. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerint írjon ki 
kétfordulós, nyílt pályázatot, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat érvénytelensége vagy 
eredménytelensége esetén, a pályázatot azonos feltételekkel, egy alkalommal ismételten 
kiírja. 
 
4./  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 5453/3 hrsz-ú belterületi, 
forgalomképes, Fót Város Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, 139.547 m2 

kivett beruházási terület megnevezésű, KG-II építési övezetbe sorolt földrészlet értékesítésére 
beérkezett pályázatokról, a pályázat érvényessége és eredményessége esetén készítsen 
előterjesztést a pályázat értékelésének és elbírálásának céljából.   
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntés követő 30 munkanapon belül, azaz: 2017.08.16; 
3./ pont: a pályázat lebonyolítását követő 45 munkanapon belül, 4./ pont: a pályázat 
lebonyolítását követő 45 munkanapon belüli Képviselő-testületi rendes ülésre. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/278/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 5453/3 hrsz.-ú 
ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/278/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Fót 5453/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázat kiírásáról 
(Z/240. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének III. számú módosítását úgy terjessze elő, hogy a rendelet-
tervezetben szövegszerűen is szerepeltesse az ingatlanértékesítésekből befolyó bevételek 
elkülönítetten való kezelését a Városháza építésének céljára. 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. október 5.  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/279/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 066/8,9,11, hrsz.-ú 
ingatlanokon fennálló elővásárlási jog 
érvényesítéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
 Z/279/2017. (VII. 5.) KT-határozat  
Döntés a Fót 066/8,9,11, hrsz.-ú ingatlanokon fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről 

(Z/242. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván élni a Fót 
066/8,9,11 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó elővásárlási jogával. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntést küldje meg az ügyben eljáró Dr. 
Harai Melinda ügyvédnek.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntést követő 10 napon belül. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/280/2017. 

Tárgy: Döntés a kisalagi temető 
bővítéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/280/2017. (VII. 5.) KT-határozat 

Döntés a kisalagi temető bővítéséről 
(Z/205/A. sz. S/2  anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisalagi temető bővítése ügyében 
tartott egyeztető tárgyaláson született – a Z/205/A.-S/2. sz. anyag 3. sz. melléklete szerinti - 
megállapodás-tervezetet elfogadja az alábbi tartalommal:  

a) Az 1 ha-os, már megállapodott terület feltételei nem változnak. (Z/205. sz. 
előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, terület jelenlegi tulajdonosai által aláírt 
szerződéstervezet szerint – lsd. a Z/205/A/2017. sz. anyag 4. sz. mellékleteként). 

b) A 0279/90 hrsz-ú ingatlanból így fennmaradó 2,9485 ha terület 60-40% arányban, 
a régi tulajdonosok javára oszlik meg. A 11.794 m2 ára 336.-Ft/m2. (Az 
Önkormányzat által megvásárolandó terület vételára.) 

c) A Németh Kálmán utcai frontvonal 50-50%-ban kerül megosztásra. 
d) A régi tulajdonosok területe a lakóterület felől eső rész, oly módon, hogy a 

telekhatár meghatározása párhuzamos az Alagi utca felé eső telekhatárral (de az 
úthasználat maradjon 12.0 m). (A telekmegosztás Németh Kálmán utcai frontjával 
közel párhuzamos belső telekhatáron az úthasználat minimum érje el a 12 m-t.) 

e) A kialakítandó út szélessége 12.0 m, melyhez a területet 50-50% arányban 
biztosítják a régi tulajdonosok és az Önkormányzat. 

f) Tulajdonosok kérése, hogy a területre a jelenlegi GKsz-1 besorolás legyen 
érvényes, de 8.0 m-es építménymagassággal. (A jelenleg hatályos HÉSZ szerinti 
KGsz-1öezeti besorolásnak megfelel, de a 7,5 m helyett 8.0 m-es 
építménymagassággal.) 

g) Az Önkormányzat a HÉSZ és a Trt. a folyamatban lévő módosítása során a fenti 
változtatásokra irányuló eljárást saját költségén megindítja – azzal, hogy a 
biológiai aktivitási értékeket újra kell számolni, továbbá a Trt. módosításakor 
figyelembe kell venni a kisalagi temető bővítését célzó telekalakítással érintett 
teljes 3,9 hektár területének rendezését. 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Iroda által készített, telekalakítással vegyes adásvételi szerződést írja alá.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ 2017. július 31-ig 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/281/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, hat utca útépítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról, valamint műszaki ellenőr 
kiválasztásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, zárt üléséről 

 
Z/281/2017. (VII. 5.) KT-határozat 

Döntés Fót, hat utca útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, 
valamint műszaki ellenőr kiválasztásáról 

(Z/248/2017.-S/3. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, hat utca útépítésére" vonatkozó - a 
Bem József utca, Kiss József utca, Sípos Pál tér északi oldala, Vas Gereben utca, Batthyány 
utca és Táncsics Mihály köz útburkolatának kiépítését célzó - közbeszerzési eljárást az e 
határozat Melléklete szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló felkérés alapján 
megindítja, felkérve a Polgármestert annak aláírására. 
 
2./ A Képviselő-testület a Fót, hat utca útépítésére vonatkozó (átalányáras vállalkozási 
szerződés)” közbeszerzés ajánlati felhívását az alábbi gazdasági társaságoknak küldi meg: 
 

1. cégnév: SADE Magyarország Mélyépítő Kft.  
cégjegyzékszám: 01-09-680188 
adószám: 11097875-2-44 
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54. 
Email:sade@sade.hu 
 

2. cégnév: SZEMPER PLUSZ Kft.  
cégjegyzékszám: 01-09-366466 
adószám: 10989373-2-42 
székhely:1152 Budapest, Aporháza u. 13. 
email: info@szemper.hu 
 

3. cégnév: PENTA Kft.  
cégjegyzékszám: 13-09-079473 
adószám: 10452556-2-44 
székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
email: iroda@pentakft.hu 
 

4. cégnév: Swietelsky Kft.  
cégjegyzékszám:  01-09-720396 
adószám: 10572795-2-42 
székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 
email: czako.ferenc@swietelsky.hu 
 

5. cégnév: Geokomfort Kft.  
cégjegyzékszám: 13-09-131225 
adószám: 14891269-2-13 
székhely: 2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15. 



email: iroda@geokomfort.hu 
 

6. cégnév: Hajdú és Társai Kft.  
cégjegyzékszám: 01-09-738449 
adószám: 10678736-2-41 
székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24. 
email: hajdu@hajdu.hu 
 

7. cégnév: Kevei Mélyépítő Kft.  
cégjegyzékszám: 01-09-669294 
adószám: 12334391-2-43 
székhely: 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 59. 10. em. 148. 
email: kevei@keveikft.hu 

 
8. cégnév: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

cégjegyzék szám: 01-09-208325; 
adószám: 10683833-2-41 
székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; 
e-mail: balazs.attila@he-do.hu 

 
3./ Az 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./ A Képviselő-testület a Fót, hat utca útépítéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztására 
Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzata alapján 
versenyeztetési eljárást indít, és felkéri Polgármestert, hogy a 248/2017. sz. előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti ajánlattételi felhívást az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére 
küldje meg: 
 

1. Hidrokultúra Kft., (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.( Pál János ügyvezető 
hkultura@freemail.hu 

2. Óvári László egyéni vállalkozó, (2131 Göd, Csokonai u.22.)  
vgtgod@tir.hu 

3. Béta Tipp Kft., (2000 Szentendre, Kondor Béla u. 40.) Kínál Béla ügyvezető, 
belakinal@yahoo.com 

 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott kiviteli munkák, 
valamint a műszaki ellenőr költségeinek fedezete Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú 
rendelet Beruházási (felhalmozási) kiadások „11 utca kivitelezés” kiadási előirányzatán 
rendelkezésre áll. 
 
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 12/2013.(III. 20.) az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló rendelete 13. § (1) bekezdése alapján az 
Önkormányzat 100 % tulajdonában lévő 4/9 hrsz.-ú kivett közterület vonatkozásában az 
ideiglenes tulajdonosi hozzájárulás aláírására (felvonulási terület). 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: az 
ajánlatok beérkezését követő rendes Képviselő-testületi ülésen, terv szerint 2017. 09. 27, 



leadási határidő 2017. 09. 05., 4./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 5./ azonnal, 6./ 
a kivitelezési szerződés aláírásával egy időben. 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott Mellékletet lsd. a következő oldalon! 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
A határozatot végrehajtani nem lehet. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva a döntést a helyi 
önkormányzat érdekeit sértőnek tartom, ezért ismételt újra tárgyalást kezdeményezek.   
 
Fót, 2017. július 7.                                                                                          
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                Bartos Sándor  
                                                                                                                                Polgármester  
                
 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Melléklet a Z/281/2017.(VII.5.) KT-határozat 1./ pontjához 

 
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

(Kbt. 50. § (2) bekezdése szerint) 
 
1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Fót Város Önkormányzata  
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
képviseli: Bartos Sándor polgármester 
 
Telefon:  +36 27-535-365 
Fax:   +36 27-358-232 
E-mail:  palyazat@fot.hu 
 
2) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak 
indokolása: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályainak alkalmazásával.  
 
3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető 
rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi 
feltételei: 
 
Az ajánlatkérő az ajánlati felhívással együtt, térítésmentesen küldi meg a felkért ajánlattevőknek a 
közbeszerzési dokumentumokat (továbbiakban: dokumentáció), melynek részét képezik a 
műszaki leírás, az ajánlattevők által benyújtandó dokumentumok mintái, valamint a szerződéses 
feltételek (szerződéstervezet). 
 
4) A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
 
„Fót, hat darab utca útépítése, felújítása” 
 
A közbeszerzés mennyisége: 
 
Fót, Bem József utca, Táncsics köz, Kiss József utca, Batthyány Lajos utca, Sipos tér, Vas 
Gereben utca útépítési, felújítási munkálatainak elvégzése. 
 
A részletes műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza. 
 
CPV-kódok: 
45200000-9 
45000000-7  
 
A közbeszerzés tárgya: építési beruházás 
 
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást 
lefolytatják: 
Vállalkozási szerződés 
 
6) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 nap. 



 

7) A teljesítés helye: 
Fót, Bem József utca, Táncsics köz, Kiss József utca, Batthyány Lajos utca, Sipos tér, Vas 
Gereben utca 
NUTS-kód: HU102 
 
8) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 
Az eljárás tárgyát képező építési beruházás fedezete Ajánlatkérő rendelkezésére áll.  
Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
A nyertes ajánlattevő egy részszámla (50 %-os teljesítésnél) és egy végszámla (az eredményes 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően) benyújtására jogosult a Dokumentáció részét 
képező Szerződéstervezetben foglaltak szerint.  
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő – a Dokumentációban foglaltak szerint – átutalással fizeti meg, 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 135. §-ban foglaltak szerint a teljesítés igazolását 
követően benyújtott számlabefogadását követő 15 napon belül, a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 
bekezdéseinek is megfelelően. 
 
9) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, 
valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása: 
Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 
 
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés 
tárgyát képező azonos munkanemek és feladatok beszerzése esetén a részekre történő ajánlattétel 
lehetőségének biztosítása ellentétes lenne a gazdasági ésszerűséggel és így a Kbt. alapelvei között 
megfogalmazott közpénzek hatékony felhasználásának követelményével. 
 
10) Az ajánlatok értékelési szempontja: 
Legjobb ár-érték arány az alábbi szempontok szerint: 
 
 Szempont Súlyszám 
1. Ajánlati ár (nettó, Ft) 70 
2. Ajánlattevő által vállalt előteljesítés mértéke (napok, max. 15 nap) 5 
3. Késedelmi kötbér napi mértéke (min. 0,1 – max 2 %) 15 
4. A teljes körű jótállás időtartama 10 
 
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 
alsó és felső határa valamennyi értékelési szempont esetén: 1-10. 
 
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot:  
 
Ajánlatkérő az első értékelési részszempontra adott ajánlati elemet az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról 
szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A. 1. ba) pont szerint értékeli.  
 

(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb : Avizsgált 
ahol  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  



Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  
Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

 
Ajánlatkérő a második és harmadik értékelési részszempontra adott ajánlati elemeket az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az 
ajánlatok elbírálásáról szóló útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám 1. sz. melléklet A. 1. a) pont 
szerint értékeli. 
  

(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = A vizsgált : Alegjobb 
ahol  
P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax:   a pontskála felső határa  
Pmin:   a pontskála alsó határa  
Alegjobb:   az ajánlatkérő által megadott maximális érték  
Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

 
Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza. 
 
11) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok: 
Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró 
okok fennállnak. 
 
Igazolási módok: 
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak szerint 
kell igazolni. 
 
12) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási módok: 
 
Igazolás módja: 
P/1. Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság 
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolni kell az 
előző három üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételről 
szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/1.) pont 
szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a 
beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő 
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és 
gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles 
alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az 
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság 
igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 
 
 
Alkalmassági minimum követelmények: 



P/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a 
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem eléri el a nettó 
100.000.000,- Ft-ot.  
 
 
Igazolás módja: 
M/1. Az ajánlathoz a Kbt. 65. § (1) b) pontja és Korm. rendelet) 21. § (2) a) pontja alapján 
csatolni kell az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt 
év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés, útfelújítás) építési beruházásainak 
ismertetését, valamint a szerződést kötő másik fél által írásban kiadott 
referenciaigazolás/referencianyilatkozat másolati példányát.  
 
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, ha nem rendelkezik a vizsgált öt év folyamán legalább három, 
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, összesen minimum 100.000.000,- Ft 
értékű, közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés, útfelújítás) referenciával.  
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint 
felelhetnek meg. 
 
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdései alapján 
támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre. 
 
13) Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő: 
2017. …………….. …… óra 
 
14) Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe: 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1. 
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
 
15) Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a 
magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés: 
Magyar. Az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.  
 
16) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 
jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje: 
2017. …………….. …… óra 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1. 
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
Jelenlétre jogosultak: 68.§ (3) bekezdése szerint. 
 
17) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
60 nap. 
  
18) Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: - 
 



19) Az ajánlati biztosíték előírása, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információt:  
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti 
visszavonása vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból történő 
meghiúsulása esetére ajánlati biztosítékot kér. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati 
biztosítékhoz köti. Az ajánlati biztosíték összege 2.000.000 forint, azaz Kétmillió forint. A 
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 
fizetési számlájára (OTP Bank: 11784009-15731096) történő befizetésével, pénzügyi intézmény 
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.  
A befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Fót, hat darab utca útépítése, felújítása – Ajánlati 
biztosíték”. A biztosíték kedvezményezettje az Ajánlatkérő. Az ajánlati biztosítékot olyan módon 
kell az ajánlat benyújtásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani, hogy az ajánlatkérő a feletti 
rendelkezési joga az ajánlattételi határidő lejártától biztosított legyen. Az ajánlati biztosíték 
rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlattal együtt szükséges benyújtani. A 
teljesítés befizetés esetén visszavonhatatlan átutalási megbízás és a bankszámlakivonat eredeti 
vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a kötelezvény vagy a bankgarancia eredeti 
példányát befűzés nélkül az ajánlathoz mellékeltve külön borítékban kell benyújtani, míg egy arról 
készült egyszerű másolatot az ajánlatba bele kell fűzni. 
 
Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi 
fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke az 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 (min. 36 
hónap – max. 60 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 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 Ajánlatkérő OTP 
Bank 11784009-15731096 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetés jogcímeként fel kell 
tüntetni: „Fót, hat darab utca útépítése, 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: Késedelmes teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő a késedelem első napjától 
számítva a késedelemmel érintett napok után, az ajánlatában szereplő napi, a tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj ajánlatban vállalt (min 0,1-max 2) %-át 
kitevő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma a 
nettó vállalkozói díj 20 %-át nem haladhatja meg. 
 
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe tartozó 
okból kifolyólag nem szerződésszerű, a nyertes Ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. 
Hibás teljesítés esetén a kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik. Mértéke és 
maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a kötbérmaximum elérését 
követően, ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat. 

 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés a nyertes Ajánlattevő érdekkörébe tartozó okból, 
illetve a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül vagy meghiúsul, vagy a 
kötbérmaximum elérését követően, ha Ajánlatkérő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, az 
Ajánlatkérő jogosult a szerződést egyoldalúan megszüntetni. Ebben az esetben a nyertes 
Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a tartalékkeret 
és általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 30%-a. 
 
Teljes körű jótállás: a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően, időtartama min. 36, 
max. 60 hónap. 
 
20) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett 
projektre (programra) vonatkozó adatok: - 
 
21) Az eljárás jogcíme: 
A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti eljárás a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó 
szabályainak alkalmazásával. 
 
22) A hiánypótlás lehetősége: 
Ajánlatkérő az eljárás során lehetőséget biztosít a hiánypótlásra a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak 
megfelelően. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági 
szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb 
hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában nem rendel el 
hiánypótlást. 
 
23) Egyéb információk: 
1. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát. Az eljárásban 
kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő 
nem küldött ajánlati felhívást. Alvállalkozó igénybevételére lehetőség van. 
 
2. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2), (4) illetve (5) bekezdésében 
foglaltakra vonatkozóan. 
 



3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással 
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolásmentesen nem bontható 
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt 
csomagolásban benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" megjelölésnek.  
 
4. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve, 
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtani a papír alapú ajánlattal közös 
csomagolásban 1 példányban. Eltérés esetén az eredeti jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott 
ajánlatban foglaltak az irányadóak. 
 
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson a következő szövegnek kell szerepelni:  
„Fót, hat darab utca útépítése, felújítása – Ajánlat” 
„Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!’ 
 
5. 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. 
 
6. 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 
ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, késedelmes megérkezéséből 
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

 
7. Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő (közös ajánlattevők) tekintetében a képviseleti 
jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-
mintája egyszerű másolatban. Benyújtandó továbbá azon alkalmasság igazolásához igénybe vett 
gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy(ek) aláírási 
címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban, akik az ajánlat 
keretében egyébként saját nyilatkozatot nyújtanak be. Amennyiben az ajánlatba becsatolt 
nyilatkozatokat meghatalmazott írja alá, csatolandó a meghatalmazás is, amely a meghatalmazó és 
a meghatalmazott aláírását is tartalmazza.  

 
8. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében változás bejegyzési eljárás van folyamatban az 
ajánlathoz csatolni kel a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.  
 
9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről 
szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés 
teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá meg kell jelölni a közös ajánlattevők 
képviseletére jogosult tagjukat. Közös ajánlattétel esetében egy dokumentáció átvétele elegendő. 
 
10. Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és 
fordítást igényel ajánlatkérő - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának az 
ajánlatban történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok ajánlattevő általi felelős fordítását is. 
Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. 
 
11. Kiegészítő tájékoztatás: 
1052 Budapest, Deák Ferenc u. 23. I. em. 1.  
Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
Telefon: +36-1/209-2296 



Fax: +36-1/209-0063 
E-mail: iroda@sandorlegal.hu  
 
A kiegészítő tájékoztatás megadása a Kbt. 56. §-ában és 114. § (6) bekezdésében leírtak szerint 
faxon és/vagy elektronikus úton történik, azt meg kell küldeni szerkeszthető, word formátumban 
is. 
 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §. (9) bek. szerinti gazdálkodó szerezet alapítását (projekttársaság 
létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé. 
 
13. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az 
ajánlattevőket terheli. 

 
14. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek 
minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. 

 
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 

 
16. Az Ajánlat részét képezi a Dokumentációban szereplő árazatlan költségvetés hiánytalanul 
beárazott példánya, valamint az Ajánlat részeként kell benyújtani utcánként a kivitelezést leíró 
műszaki ütemtervet grafikus formában (Szakmai ajánlat). 
 
17. 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 40.000.000,- forint/káresemény és minimum 
100.000.000,- forint/éves kártérítési limittel. A nyertes Ajánlattevő a felelősségbiztosítási kötvény 
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. 
 
18. Jelen ajánlati 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 mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015 (X.30.) Kormányrendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai 
irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel 
a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
24) Az ajánlati felhívás feladásának, illetőleg megküldésének napja: 
2017……………. 



VÁLLALKOZÁS I  SZERZŐDÉS  TERVEZET  

amely létrejött egyrészről a 

Név: Fót Város Önkormányzata 
székhely:   2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
számlaszám:   OTP Bank 11784009-15731096 
adószám:   15731096-2-13 
képviseli.   Bartos Sándor polgármester 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

cégnév:     
székhely:    
cégjegyzékszám:   
számlaszám:    
adószám:     
képviseli:    

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek 
között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint. 

I. PREAMBULUM 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Fót, hat darab utca útépítése, felújítása”tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. része szerinti 
közbeszerzési eljárást indított 2017. év ……..hó …. napján (a továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás).  

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat a Kbt. vonatkozó rendelkezései 
alapján megvizsgálta és döntéséről az elbírálást követően az ajánlattevőket tájékoztatta. 
Megrendelő döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

3. Figyelemmel arra, hogy az 1. pontban nevesített közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó, 
ennek megfelelően Szerződő Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 
az (5) bekezdésben megjelölt törvényes határidők figyelembe vételével szerződést kötnek a 
Szerződésben részletezett, valamint az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás 
dokumentációiban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 
dokumentációt, az esetleges kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást, a terveket és a 
költségvetést), valamint az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalomnak 
megfelelően. A közbeszerzési eljárás dokumentációiban és az ajánlatban meghatározott 
műszaki, szakmai tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a 
közbeszerzési eljárás dokumentációiban és az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai 
tartalom között eltérés van, akkor minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb 
megoldás az irányadó. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, IDŐTARTAMA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 

1. A Szerződés tárgya a„Fót, hat darab utca útépítése, felújítása”teljes körű kivitelezési 
munkáinak elvégzése (a továbbiakban: Projekt) a nevezett közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásában és dokumentációjában, az eljárás során nyertesként kihirdetett ajánlatban, illetve 
az ezekben meghatározott műszaki tartalomban részletezettek szerint.  

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 
Projektet szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, 
a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak megfelelően I. osztályú 
minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elkészíteni, ennek keretében a 



szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, továbbá valamennyi egyéb szerződéses 
kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Projekt szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 
jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

3. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat, és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, - mint speciális szakértelemmel rendelkező gazdálkodó szervezet - saját 
felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat megismerte. Vállalkozó a 
Szerződésben rögzített vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, kellő szakmai 
tapasztalatára alapozva, az építési helyszínek ismeretében állapította meg. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy a Projekt funkciójának, céljainak megfelelő, illetve a rendeltetésszerű 
használathoz, a teljes körű, I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és 
minőségű megvalósításhoz szükséges kivitelezési munkákat felmérte, és annak során az 
esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

4. A befejezési véghatáridő :szerződéskötéstől számított …… nap. 

5. A teljesítés helye: 2151 Fót, Bem József utca, Táncsics köz, Kiss József utca, Batthyány Lajos 
utca, Sipos tér, Vas Gereben utcaa közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint. 

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés átalánydíjas szerződés. Szerződő Felek a 
Szerződésben rögzített kivitelezési munkák ellenértékét  

� nettó vállalkozói díj:   

� a nettó vállalkozói díj 8 % tartalékkerettel: 

� ÁFA: 

� összesen bruttó: 

azaz …………………….. forint összegű, a Projekt teljesítési véghatáridejére prognosztizált 
átalányárban határozzák meg. 

A jelen pontban megjelölt nettó vállalkozói díj azonos a Szerződés I.1. pontjában hivatkozott 
közbeszerzési eljárás során meghatározott „Ajánlati ár összesen nettó” összeggel. A nettó 
vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. 

2. A Vállalkozó a nettó vállalkozói díj fejében teljes körűen vállalkozik a Projekt 
megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a nettó vállalkozói díj a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez 
szükséges összes költséget tartalmazza függetlenül azok jellegétől. 

3. Vállalkozó1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 

1. részszámla: 50 %-os készültségi foknál; 
Végszámla: az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően. 
A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, 15 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. 

4. A tartalékkeret a nettó vállalkozói díjon felül meghatározott azon keretösszeg, amely a 
Megrendelő által kizárólag a 322/ 2015. Korm. rendelet 20. §-ában meghatározottak szerint 



az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges 
munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

 

IV. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Megrendelő köteles az építésre alkalmas munkaterületeket a Vállalkozó részére 
jegyzőkönyv felvétele mellett átadni, legkésőbb a szerződéskötést követő napon. A 
munkaterületek átadását a Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a 
munkálatokkal érintett harmadik személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.  

A Vállalkozó a szükséges hatósági bejelentéseket a kivitelezés megkezdése előtt köteles 
megtenni, illetve köteles felhívni a Megrendelő figyelmét az őt érintő bejelentési 
kötelezettségek megtételére. 

2. A Megrendelő mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak 
alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a 
Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni. 

3. A Megrendelő köteles megnevezni legalább egy személyt, aki a Megrendelő meghatalmazása 
alapján jogosult a Megrendelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogai gyakorlása 
érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a Vállalkozóval kapcsolatot tartani, arra 
vonatkozó igény felmerülése esetén a szerződésmódosítást előkészíteni.  

A Megrendelő a képviselő személyének megváltoztatása esetén legkésőbb 5 napon belül 
értesíti a Vállalkozót az új képviselő személyéről és meghatalmazása terjedelméről.  

4. Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek egymást - megjelölt meghatalmazottaik útján - 
tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről. 

5. A Projekt műszaki ellenőrzését ellátó szervezet:  

………………….. 

A Megrendelő a munka egyes szakaszaira vagy az építmény-szerkezetekre más-más műszaki 
ellenőrt is megnevezhet. A Projekt műszaki ellenőrzését ellátó szervezet az egyes műszaki 
ellenőrök személyéről írásban tájékoztatja a Vállalkozót. 

6. A Megrendelő jogosult – a munkavégzés rendszeres ellenőrzésén túl – a gyártás, illetve az 
előkészítés alatt ellenőrizni és vizsgálni azon anyagokat, termékeket és berendezéseket, 
amelyeket a Szerződés alapján szállítanak. Ha az előállítás, előkészítés nem a Vállalkozó 
telephelyén történik, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő szükség szerint 
elvégezhesse az ilyen ellenőrzéseket és vizsgálatokat az érintett helyeken. Az ellenőrzés, vagy 
vizsgálat elvégzése nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés szerinti kötelezettségei alól. 

Megrendelő a teljesítés során beépített építőkövek minőségét független akkreditált 
laboratóriumban szúrópróbaszerűen is vizsgálhatja és, amennyiben az nem felel meg a 
Vállalkozó ajánlatban foglalt tulajdonságoknak, azt súlyos szerződésszegésnek tekinti. 

 

 

V. A VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben foglalt valamennyi munkát és kötelezettségét a 
megjelölt határidőig a mindenkor hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, 
egészségügyi és egyéb vonatkozó szakhatósági előírások és az általánosan elfogadott hazai 
szakmai elvárások szerint, a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek 



megfelelően, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a magyar 
szabványok szerinti I. osztályú minőségben és I. osztályú anyagok felhasználásával, a műszaki 
átadás-átvételi eljárás befejezéséig hiba- és hiánymentesen elkészíti. Az I. osztályú teljesítés 
tartalmát az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar szabványok és a felhasználásra kerülő 
egyes termékekre vonatkozó alkalmassági engedélyek, tanúsítványok határozzák meg. 

2. A műszaki ütemtervet legkésőbb az érintett munkaterületek átadása napjáig a Szerződő Felek 
kötelesek egyeztetni, és az esetleges pontosításokat, további részleteket a munkaterületek 
átadáskor felvett jegyzőkönyvben rögzíteni.  

3. Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt a munkaterületeken, illetve a munkák által 
érintett területen előzetes állapotfelmérést végezni, és azt megfelelően dokumentálni 
(videofelvétel, jegyzőkönyv, fotódokumentáció, stb.). Az állapotfelmérés dokumentációját a 
Vállalkozó köteles Megrendelő részére a bontási munkálatok megkezdése előtt legkésőbb a 
munkaterületek átadást követő 5. napon átadni. 

4. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. A Vállalkozó köteles 
haladéktalanul írásban figyelmeztetni a Megrendelőt, ha a kapott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen. A Vállalkozó a Megrendelő szakszerű utasításait, továbbá a munkák teljes vagy 
részleges felfüggesztésére vonatkozó rendelkezését teljesíteni köteles. 

5. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet a 
Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: 

• a Szerződésben és a vonatkozó szabványban, műszaki előírásban előírt minőségűnek kell 
lennie, 

• a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványokat be kell szereznie, figyelemmel az 
építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 
305/2011/EU rendeletre, illetve a Megrendelő által előírt vizsgálatokat kell elvégezni az 
előkészítés, a gyártás helyén, vagy a beépítés helyszínén. Mindezek megfelelőségéért a 
Vállalkozónak kell helytállnia. A minősítéshez szükséges minden dokumentum 
szolgáltatása magyar nyelven történik. Szükség esetén a Vállalkozó köteles a 
szakfordításról gondoskodni. 

• a Vállalkozó biztosítja a Projekt keretében beépített termékek (vagy azzal műszakilag, 
minőségileg egyenértékű vagy jobb) tartalék-anyagként történő rendelkezésre állását a 
Szerződés és a jótállás időtartama alatt, melyért tárolási költséget nem számolhat fel. 

6. A Vállalkozó a munkavégzés során kibontott, de még használható anyagokat 
(gránitszegélyek, burkolólapok, kockakövek, utcabútorok, stb.) a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésének időpontjáig a Vállalkozó saját költségén tárolja, vagy Megrendelő 
utasítása alapján megjelölt helyre (Budapest belterületén belül külön térítés nélkül) szállítja. A 
Vállalkozó a kibontott anyagokról köteles bontási naplót vezetni. A beszállítást szállítólevéllel 
kell igazolni és a bontási naplóhoz mellékelni. A Vállalkozó a kivitelezés végeztével 
Megrendelő utasítása szerint jár el, annak hiányában a hulladékkezelés szabályai szerint 
köteles eljárni. 

7. Vállalkozó köteles gondoskodni: 

a) az általa végzett munkával összefüggésben szükséges forgalomkorlátozás, 
forgalomelterelés, útlezárás engedélyeztetéséről, az ezekhez szükséges építésről és 
bontásról, továbbá ezek költségeinek viseléséről, 

b) a geodéziai kitűzésekről, bemérésekről, laboratóriumi vizsgálatokról, jegyzőkönyvek 
készítéséről és azok költségeinek viseléséről, 

c) a kivitelezés során a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűzrendészeti, balesetvédelmi, 
érintésvédelmi. környezetvédelmi (így különös tekintettel a zaj-, rezgés-, 



légszennyeződésekre vonatkozó), és helyi munkavégzésre vonatkozó előírások 
betartásáról és betartatásáról. 

8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Projekt kivitelezését a lakosságiellátás fenntartása 
mellett kell elvégeznie. Ennek keretében a kivitelezés alatt a Vállalkozó köteles biztosítani a 
folyamatos gyalogos forgalmat. A Vállalkozó a munkát csak a közútkezelő által jóváhagyott 
forgalomterelési terv birtokában kezdheti meg, és az abban foglaltak betartása mellett 
végezheti. 

9. A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára hozzáférhetővé tenni az építési helyszínt és az 
összes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják 
vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles a minden segítséget biztosítani ehhez 
alvállalkozóinál és beszállítóinál is. 

10. A Megrendelő utasítást adhat bármely feltárás vagy vizsgálat elvégzésére. Ha a vizsgálat nem 
elégíti ki a Szerződésben rögzített követelményeket, a Vállalkozónak saját költségén kell a 
vizsgálatokat elvégezni, illetve a munkarész megfelelővé tételéről is gondoskodnia kell. 

11. A munkavégzés során régészeti lelőhely, lőszer, ismeretlen vezeték előkerülése esetén a 
Vállalkozónak a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárnia és haladéktalanul köteles 
értesíteni a Megrendelőt is. A Vállalkozó köteles elvégeztetni a szükséges régészeti feltárási 
munkákat és a szükséges feltárási munkálatoknál köteles figyelembe venni a mindenkori ide 
vonatkozó jogszabályokat, különösképpen: a 2001. évi LXIV. törvényt a kulturális örökség 
védelméről, a 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 
nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 
megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól és a 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 
- a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról. 

12. A Vállalkozó köteles a munkaterületek átadását követő legkésőbb 5. munkanapon a 
Vállalkozó személyzetének kijelöléseit tartalmazó írásos dokumentumot a Megrendelő 
részére átadni, továbbá biztosítani valamennyi, a munkák megvalósításához szükséges árut, 
anyagot, szerkezetet, vállalkozói eszközt és minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy 
állandó jellegű. 

13. A Vállalkozó az ajánlatában megjelölt szakembereket köteles a szerződés teljesítéséhez 
igénybe venni. A felelős műszaki vezetők (és más, ajánlatban megjelölt szakemberek) 
személyében történő változás esetén a Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. 
Az új felelős műszaki vezetőnek (szakembernek) is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban 
előírt feltételeknek, figyelemmel a Kbt. 138. §-ban foglalt rendelkezéseire. Ebben az esetben 
Vállalkozó köteles előzetesen bemutatni a Megrendelőnek az adott szakember alkalmasságát 
igazoló, a közbeszerzési eljárásban előírt dokumentumokat. 

14. A Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. 
rendelet 24-28. § alapján köteles a munkaterületek átadás-átvételétől kezdve a kivitelezési 
munkát megkezdeni, az építési naplót megnyitni, azt naprakészen, folyamatosan vezetni, 
illetve azt állandóan a kivitelezés helyszínén, hozzáférhető helyen tartani.  

15. Vállalkozó köteles a munkaterületeket tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett 
építési és egyéb hulladék elszállításáról a munka végzése során rendszeresen gondoskodni. 
Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési 
és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendelet előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás 
ellenére sem teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 

16. Vállalkozó köteles a saját költségén a munkák megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 
folyamán biztosítani a munkaterületek őrzését. 



17. A Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a Megrendelő engedélyével takarhatja el. A 
munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a 
továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt az eltakarás megkezdéséről 5 nappal 
korábban, írásos formában köteles értesíteni (levélben vagy telefaxon). A Megrendelő 
engedélye nélkül eltakart munkarészeket a Megrendelő a Vállalkozó költségére feltárathatja. 

18. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott 
építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más 
építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

19. A Vállalkozónak minden tőle elvárhatót meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni 
károk bekövetkezésének megelőzésére. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a 
vagyoni értékeket veszélyeztető kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul 
kárelhárítási intézkedéseket tenni, és azokról a Megrendelőt azonnal, írásban rövid úton 
értesíteni. 

20. A Vállalkozó köteles betartani és alvállalkozóival betartatni a rá, illetve rájuk vonatkozó adó-, 
társadalombiztosítási és foglalkoztatási jogszabályokat, teljesíteni az ezzel kapcsolatos fizetési 
kötelezettségeit. A Vállalkozónak különös figyelmet kell fordítani a munkaerő magyarországi 
alkalmazási feltételeire és mindenfajta képzettségű munkaerő alkalmazási feltételeire 
vonatkozó előírások, szabályok és utasítások kötelező betartására. 

21. A Vállalkozó köteles legalább 5 nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel minden 
ellenőrzés és vizsgálat időpontját illetve helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot 
eredeti vagy hiteles másolatban, amelyet az építési naplóhoz is csatolni kell. 

Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben nincsenek meg a feltételek az ellenőrzésre vagy 
vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a Szerződésnek, a 
Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, és jogosult kijavítást kérni. 

22. A Vállalkozónak biztosítania kell, hogy az illetékes hatóságok ellenőrzéseket és vizsgálatokat 
végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezenfelül lehetővé kell tennie a 
hatósági részvételt azokon a vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó 
feladatkörébe tartoznak. 

23. A Megrendelő a Szerződésben meghatározott bármely munka befejezése előtt bármikor 
jelezheti az észlelt hiányosságokat a Vállalkozónak. A Vállalkozó köteles saját költségén 
mindazokat a munkarészeket kijavítani, melyek a Szerződéstől eltérnek, és a Vállalkozó 
érdekkörében felmerült bármely hibára vezethetők vissza.  

24. A Vállalkozó közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a Szerződés tárgyát képező 
munkavégzés során harmadik személynek okoz.  

25. A Vállalkozó képviselője a Vállalkozási szerződésben meghatározott személy, aki a 
Vállalkozó meghatalmazása alapján jogosult a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítése és jogai gyakorlása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni, a 
Megrendelővel a kapcsolatot tartani, arra vonatkozó igény felmerülése esetén a 
szerződésmódosítást előkészíteni. 

26. A képviselő személyében történő változásról a Vállalkozó köteles a Megrendelőt 24 órán 
belül írásban (levélben vagy faxon) tájékoztatni. 

27. A Vállalkozó az elvégzett munkára a Szerződés szerinti jótállást, jogszabály szerinti 
szavatosságot, illetőleg a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM rendeletben 
meghatározott kötelező alkalmassági időt vállal. 



28. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal minden olyan szervezet, hatóság, 
egyéb személy által végzett ellenőrzés tűrésére, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve 
kötelez.  

29. A kiadott dokumentációhoz még esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése Megrendelő 
feladata, de a Felek kötelesek teljes körűen együttműködni. 

30. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig a Ptk. szerinti 
kártérítési felelősséggel tartozik, vagyis alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős 
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

31. A Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseit az alvállalkozókkal kötött szerződésben is 
megfelelően érvényesíteni. Ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók általi betartásáért a 
Vállalkozó a Megrendelővel szemben felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Megrendelővel 
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvállalkozók tevékenységéért. 

VI. ALVÁLLALKOZÓK 

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

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót vesz 
igénybe a szerződés teljesítése során, a Szerződés fővállalkozási szerződésnek minősül, 
amelynél fogva a Vállalkozó elvállalja mindazokat a szervezési és együttműködési feladatokat, 
amelyek alvállalkozó hiányában a Megrendelőt terhelnék, illetve köteles a munka gazdaságos 
és gyors, az ugyanazon a létesítményen dolgozó többi vállalkozóval összehangolt 
elvégzéséhez szükséges feltételeket megteremteni, valamint a többi vállalkozóval az 
együttműködés módjának és feltételeinek meghatározásához szükséges szerződéseket 
megkötni.  

2. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. 

A teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet vagy szakember bevonása 
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más)ideértve az átalakulás, egyesülés, 
szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül 
vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelynek a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 27. § alapján 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. 

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az Szerződésen alapuló szerződéseiben vállalja a Kbt. 
rendelkezéseinek maradéktalan megtartását. 

VII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

1. A Szerződésben meghatározott építési munka, illetve műszaki tartalom akkor tekintendő 
teljesítettnek, amennyiben a Vállalkozó azokat hiánytalanul és hibamentesen elkészítette, 
továbbá – adott esetben – lefolytatta az adott munkarész üzemképességének igazolására 
vonatkozó üzemi próbát, és a Megrendelő a teljesítési igazolást aláírta. A teljesítési igazolást a 



Megrendelő az eredményes műszaki átadás-átvételt lezárását követően állítja ki, figyelemmel 
a Kbt. 135. § (1) bekezdésére. A teljesítési igazolás kiállításának feltétele az adott munka 
során készített építési napló másolati példányának, MMT szerinti dokumentációnak, a 
beépített anyagok szállítóleveleinek, illetve azokra vonatkozó megfelelőségi 
tanúsítványoknak, beszállítói nyilatkozatoknak, valamint a felelős műszaki vezetői 
nyilatkozatnak a Megrendelő rendelkezésére bocsátása. A Vállalkozó köteles továbbá a 
Megrendelő részére átadni a bontott anyagok listáját tartalmazó bontási naplót, a beépített 
anyagokra vonatkozó minőségi tanúsítványokat, bizonylatokat, használati és karbantartási 
útmutatókat, továbbá minden egyéb olyan dokumentumot, amely a szerződés tárgyának a 
rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges, illetve, amelyet a 191/2009. 
(IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) –(3) bekezdése előír.  

2. Az átadás-átvételi eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó által a Szerződés keretében 
elvégzett építési munkát és a létesítményeket teljes körűen megvizsgálja annak megállapítása 
érdekében, hogy az megfelel-e a szerződéses és jogszabályi előírásoknak. Az átadás-átvételi 
eljáráson felfedezett hibákról, hiányosságokról, érvényesíteni kívánt szavatossági igényekről, a 
hibák, hiányosságok megszüntetésére kitűzött póthatáridőkről, illetőleg a munka 
elkészültéről, mennyiségéről, szerződésszerű teljesítéséről a Szerződő Felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott 
időn belül, saját költségén, maradéktalanul kijavítani. Teljesítési igazolás kiállítására csak a 
hibák maradéktalan megszüntetése esetén kerülhet sor. 

3. A Megrendelő által kitűzött időpontra a Vállalkozó köteles saját költségére a hibák, 
hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. A Vállalkozónak 
késedelem nélkül értesítenie kell a Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő 
letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek. 

4. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a Megrendelő megállapítja, 
hogy a Projekt nem alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására – különösen a 
dokumentumok bármelyikének hiánya, a forgalom biztonságát veszélyeztető hiányosságok, 
vagy a rendeltetésszerű használatot egyébként akadályozó hibák, hiányosságok esetén – a 
Megrendelő az átadás átvételi eljárás lefolytatását megtagadhatja, amíg ezek a hibák és 
hiányosságok elhárítására sor nem kerül. Ezt a helyszínen felvett jegyzőkönyvben rögzíteni 
kell a hibák, hiányosságok tételes felsorolásával, továbbá az elhárításra megszabott határidő 
megjelölésével.  

5. A Vállalkozó köteles elfogadni a Megrendelő által a minőségi kifogásról és az ehhez 
kapcsolódó minőségellenőrzésről készített jegyzőkönyvet. Amennyiben Megrendelő 
megállapítja, hogy a teljesítés hibás volt, a kapcsolódó esteleges szakértői és vizsgálati 
költségek a Vállalkozót terhelik. 

6. A Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor tekintik eredményesen lezártnak, és 
a Szerződést teljesítettnek, ha a Vállalkozó teljesítése hiba- és hiánymentes, az építési munkák 
I. osztályú minőségben elkészültek, a környező létesítményekben, közművekben, utakban a 
Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra 
kerültek. 

7. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban vagy más 
hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó munkák folytán sem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, ha az egyebekben megfelel a Szerződésben, 
illetve a hatályos jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles 
kijavítani a műszaki átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig. A hibák 
kijavításáig a Megrendelő visszatarthatja a hibák kijavításának a Megrendelő által becsült 
értékét. A Vállalkozó a visszatartott ellenértékre csak a hibák kijavítását követően jogosult.  



8. A műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárásakor a Megrendelő végleges teljesítési 
igazolást állít ki. A végleges teljesítési igazolás tartalmazza különösen az átadás-átvételre 
vonatkozó kifejezett nyilatkozatot, a Vállalkozó által Megrendelőnek az átadás-átvétel során 
átadott dokumentációk felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket, és mellékletként a még 
meglévő, az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint azok javítási 
határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

9. Az építési munkák esetében a kárveszély a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és 
hibamentes átadás-átvételére vonatkozó végleges teljesítési igazolás Megrendelő általi 
aláírásával egyidejűleg száll át. 

VIII. PÉNZÜGYI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. A vállalkozói díj kifizetése számla ellenében, 15 napon belül történik a III. pontban foglaltak 
szerint. A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában nyújthat be 
számlát. A Vállalkozónak a teljesítési igazolás kibocsátásához minden olyan dokumentumot 
be kell nyújtania a Megrendelőhöz, mely szükséges ahhoz, hogy a Megrendelő a teljesítési 
igazolás jogosságát és összegszerűségét megállapíthassa, illetve ellenőrizhesse. Szerződő 
Felek rögzítik, hogy a kifizetés vonatkozásában a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak az 
irányadóak. 

2. Amennyiben a műszaki átadás-átvétel a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó 
hiányosságok mellett kerül lezárásra, a Vállalkozó az ellenértékre csak akkor jogosult, ha az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített hibák, hiányosságok maradéktalan kijavítását, 
pótlását a Szerződő Felek a hiánypótlási jegyzőkönyvben rögzítik. 

3. A Vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A közbeszerzési eljárás 
dokumentációjában kiadott árazatlan költségvetési kiírás alapján a Vállalkozó által elkészített 
árazott költségvetés dokumentumban szerepeltetett értékek az elszámolás tekintetében 
csupán tájékoztató jellegűek az átalányár értelmezése során.  

A Vállalkozó a teljesítésekhez tartozó műszaki tartalmat úgy igazolja, hogy a Szerződés 
mellékletét képező árazott költségvetés című jegyzéket veszi alapul. A teljesítés a nem tételes 
mennyiségi felmérés alapján történik. Ennek megfelelően az igazoláson a sorszám, a 
tételszám, a tétel megnevezése, a tételhez tartozó költség, valamint a kiviteli terv műszaki 
tartalmához viszonyított, a kivitelezés során már elkészített munka készültségi foka 
(százalékos formában) szerepel. Az árazott költségvetésben szereplő adott tétel akkor 
tekinthető 100%-ban teljesítettnek, ha az adott tételt a valóságban 100%-ban elkészült.  

A fentiek szerint elkészített adott teljesítéshez tartozó felmérést Szerződés szerint a 
Vállalkozó végzi el és igazolja a Megrendelő felé. Az igazolás Megrendelő által elfogadásnak 
az minősül, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az igazolást jóváhagyólag aláírja. 

4. A Vállalkozó a végszámla benyújtásakor köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 
végszámlában feltüntetett összeg maradéktalanul tartalmazza a Vállalkozó Szerződéssel 
összefüggő teljes és végleges igényét. A végszámla megfizetésének előfeltétele az ezen pont 
szerinti végszámla-nyilatkozat Megrendelő részére történő átadása (lásd a mellékletben 
foglaltakat). 

5. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy Szerződés teljesítése érdekében általa 
kötött további szerződésekben a tájékoztatnia kell az alvállalkozót arról, hogy a közöttük 
létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésének hatálya alá esik. 

IX. BIZTOSÍTÉKOK, BIZTOSÍTÁSOK 

1. Teljesítési biztosíték: Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi 
fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosíték mértéke a 



tartalékkeret nélkül számított teljes nettó szerződéses ellenérték 5%-a. A teljesítési 
biztosítékot a Vállalkozónak a szerződéskötéskor kell rendelkezésre bocsátania, olyan 
módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek 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. 

2. Jótállási biztosíték: Megrendelő a szavatossági és jótállási kötelezettségek elmaradásával 
kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként jótállási biztosítékot köt ki. A 
jótállási biztosítékot a végszámla benyújtásának időpontjában kell a Vállalkozónak 
rendelkezésre bocsátania, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek 
a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, azaz az eredményes műszaki átadás-átvételi 
eljárás lezárásának időpontjától (teljesítési véghatáridő) a Szerződés szerinti jótállási időszak 
(min. 36 - max. 60 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 követően a Szerződésben megjelölt a jótállási időszaknak 
megfelelően évente egyenlő mértékben a Vállalkozó 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 Ajánlatkérő OTP Bank 11784009-15731096 számú számlájára kell teljesíteni. A 
befizetés jogcímeként fel kell tüntetni: „Fót, hat darab utca útépítése, 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. 

3. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára – az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott összegű – össz-kockázatú (all risks típusú) építés-szerelési biztosítással 
rendelkezni minimum 40.000.000 forint/káresemény és minimum 100.000.000 forint/éves 
kártérítési limittel. 

X. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

1. A Vállalkozó kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha olyan okból, amelyért felelős, 
késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen teljesít.  

2. Megrendelő a véghatáridő (100%-os készültségi fokot el nem érő teljesítés esetén) 
tekintetében késedelmi kötbérre jogosult. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó a 
késedelem első napjától számítva a késedelemmel érintett napok után, az ajánlatában szereplő 
napi, a nettó vállalkozói díj .....%-át kitevő mértékű késedelmi kötbért fizetni. Az ilyen 
módon kiszabható kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 20%-át nem haladhatja meg.  

3. Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból kifolyólag nem 
szerződésszerű, a Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Hibás teljesítés esetén a 
kötbér a hiba kijavításáig eltelt időszakra vonatkozik. Mértéke és maximuma megegyezik a 
késedelmi kötbér mértékével. Megrendelő a kötbérmaximum elérését követően, a teljesítéshez 
fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat. 

4. Amennyiben a teljesítés Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból, illetve a teljesítés jogos ok 
nélküli megtagadása miatt ellehetetlenül vagy meghiúsul, vagy a kötbérmaximum elérését 



követően, ha a Megrendelő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, a Megrendelő jogosult a 
szerződést egyoldalúan megszüntetni. Ebben az esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege a nettó vállalkozói díj 30%-a. 

5. Az esedékes kötbér összegét, amennyiben az annak megfizetésre vonatkozó határidő 
eredménytelenül letelt Megrendelő a jogosult választása szerint a soron következő számla 
ellenértékéből visszatartani vagy a teljesítési vagy a jótállási biztosíték összegéből lehívni. 

6. Vállalkozó köteles megtéríteni Megrendelőnek a késedelemből eredő és a felszámított 
kötbérrel nem fedezett kárát is, kivéve, ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében 
úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Mentesül a Vállalkozó a 
késedelem következményei alól, ha bizonyítja, hogy a késedelem nem az ő érdekkörében 
merült fel, vagy az elháríthatatlan külső okból következett be.  

7. A nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 
értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amely a Megrendelőt a szerződésszegés 
következményeként megilletik. 

8. A Vállalkozó felelősségére a beépített anyagok és a teljesített szolgáltatások vonatkozásában a 
Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező 
alkalmassági idejét meghatározó, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok rendelkezéseit 
kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és 
gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a 
vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, I. osztályú minőségben végzi el. 

9. Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettségének időtartama: az eredményes műszaki átadás-
átvétel lezárásától számított 60hónap. 

10. A szavatossági és jótállási felelősség keretében a Vállalkozó köteles a feltárt és a Megrendelő 
által közölt hibákat saját költségére, a Megrendelő által meghatározott határidőn belül 
kijavítani vagy a kifogásolt részt kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget 
kötelezettségének, a Megrendelő jogosult a hibát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére 
kijavíttatni. Ezeket a költségeket Megrendelő a jogosult választása szerint a soron következő 
számla ellenértékéből visszatartani vagy a teljesítési vagy a jótállási biztosíték összegéből 
lehívni. 

11. A kijavított, kicserélt részek vonatkozásában a jótállási idő a kijavítás, illetve kicserélés 
teljesítésének időpontjától kezdődően újra indul. 

12. A jótállás időtartama alatt a Szerződő Felek minden évben éves felülvizsgálati eljárást, 
helyszíni bejárást tartanak, és megállapításaikat jegyzőkönyvben rögzítik. 

13. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, a Szerződés időtartama alatt keletkező károkra a 
Megrendelő felelősséget nem vállal, és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására. 

XI. MUNKAVÉDELEM 

1. A Vállalkozó a munkaterületeken csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és 
az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi, 
tárgyi, környezeti tényezők – biztosítva vannak. 

2. A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy mind alvállalkozói, mind 
alkalmazottai a munka megkezdésekor, illetve a munkahely vagy munkakör megváltozásakor, 
új kockázatok megjelenésekor, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megváltozásakor olyan munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásban 
részesüljenek, hogy elsajátítsák az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
elméleti és gyakorlati ismereteit, és a foglalkoztatás, illetve munkavégzés teljes időtartama 
alatt rendelkezzenek azokkal. Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés 



módját, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett 
munkavállalókkal meg kell ismertetni. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó köteles 
a munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatást alvállalkozói részére is továbbadni. Vállalkozó 
egyetemlegesen felel a kivitelezésbe általa bevont alvállalkozók tevékenységeiért.  

3.  A Vállalkozó a munkavállalói, alvállalkozói munka-, tűz- és környezetvédelmi oktatásait az 
építési-szerelési naplóban vagy külön jegyzőkönyvben köteles dokumentálni, és a jegyzőkönyv 
egy másolati példányát, valamint a munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalmasságára 
vonatkozó dokumentumok másolatait helyszínen tartani és a Megrendelő kérésére bemutatni. 

4.  A Vállalkozó a kivitelezési munkák alatt köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni 
vagy megbízni), aki a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 8. §-ban meghatározott feladatokat látja el.  

5. A Vállalkozónak biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határoznia az építési 
munkahely figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi 
és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatározottakra. A 
tervnek tartalmaznia kell azokat a különleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. számú 
mellékletében felsorolt munkák veszélyeinek kiküszöbölését szolgálják (pl. vészhelyzeti 
elhárítási terv).  

6. A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építési munkaterületeken észlelt, a 
tevékenységet érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett 
veszélyforrást haladéktalanul köteles írásban jelenteni a Megrendelő felé. A Vállalkozó 
emellett köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát megszüntetni, illetve a 
legminimálisabb szintre csökkenteni.  

7. A Vállalkozónak a munkaterületek átvételét követően kötelessége a munkát a hatályos, 
munkavédelemről szóló jogszabályokban, előírásokban (különösen a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. tv., a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet, valamint a 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) foglaltaknak megfelelően végezni.  

8. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat 
egyidejűleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben több önálló vállalkozó vesz részt, ott 
Vállalkozó elkészíti, illetve ellenőrzi a munkabiztonsági és egészségvédelmi tervet. A 
munkabiztonsági előírások be nem tartása miatt másnak okozott kárért a Vállalkozót teljes 
körű felelősség terheli.  

9. A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonságainak 
megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok 
betartásával szabad. A veszélyes anyagok biztonsági adatlapját köteles a helyszínen tartani, és 
a munkavállalókat köteles az adatlap alapján kioktatni, és abban foglaltakat betartatni. 

10. A Vállalkozónak az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a 
járművek munkaterületeken tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell 
alkalmazni. 

11. A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket írásban meg 
kell határoznia, azokkal a munkavállalóit el kell látnia és használatukat meg kell követelnie. Az 
egyéni védőeszközök minősítő bizonyítványait, felülvizsgálati dokumentációit, illetőleg azok 
hiteles másolatait a helyszínen kell tárolni és a Megrendelő kérésére azokat be kell mutatni.  

12. A Vállalkozó a helyszínen köteles biztosítani az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeit. 

13. A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technológiákra, a 
munkaeszközökre, az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és 
szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során maradéktalanul betartani és 
betartatni. 



14. A Vállalkozó a munkavégzés helyszínén csak olyan munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, 
mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, 
és rendelkezik az adott munkaeszközre érvényes, külön jogszabályban meghatározott 
megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a 
munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, üzemeltetését írásban elrendelték, 
azokon az időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsági 
dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a Vállalkozó köteles a helyszínen tárolni, és 
azokat Megrendelő kérésére bemutatni. 

15.  A Megrendelő a munka-, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések, előírások 
Vállalkozó részéről történő betartását a helyszínen bármikor ellenőrizheti. Ha a Megrendelő 
azt észleli, hogy a Vállalkozó ezen előírásokat nem tarja be maradéktalanul, felhívja a 
Vállalkozót a kötelezettségszegés azonnali megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ezen 
felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, illetve a hiányosságok az ismételt helyszíni szemle 
során továbbra is fennállnak, úgy a Megrendelő a következő intézkedéseket teheti: 

• a Vállalkozó kötelezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatását azonnali hatállyal 
megtiltja, e veszély elhárítására irányuló tevékenységek kivételével; 

• a Vállalkozó veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelővel egyeztetni, 
késedelmes, szakszerűtlen intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, 
szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni; 

• a Megrendelő munkavédelmi szakembere jogosult az ellenőrzés költségét (az Mvt. 
szerinti) ismétlődő, vagy súlyos szabálytalanságok észlelése esetén a Vállalkozóra 
terhelni (50.000,-Ft-200.000,-Ft összeghatárig). 

16. A munkaterületeken ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját 
tevékenységét és saját munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot, továbbá a vizsgálat során 
meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. Amennyiben a 
munkaterületeken tartott hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel szemben 
az ellenőrzést végző hatóságok bírságot szabnak ki a Vállalkozó mulasztásából, szabálytalan 
munkavégzéséből eredően, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ily módon okozott kárt 
megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a Vállalkozóval szemben bármilyen jogcímen 
fennálló tartozásába a kártérítés címén fennálló követeléseket beszámítani. 

17. A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a szükséges biztosításokkal 
rendelkező munkavállalókat foglalkoztat, a Megrendelő fentiek elmulasztásából eredő kárát 
(hitelrontás, üzletvesztés, stb.) megtéríti. 

18. A Vállalkozó a munkaterületekeken folytatott bárminemű tevékenysége során a tűzvédelmi 
előírásokban (54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) 
meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelőnek fenti mulasztásokból 
eredő kárát köteles megtéríteni.  

19. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az 
anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól függően, az általa átvett munkaterületet köteles az 
esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel ellátni. Vállalkozó Megrendelő 
ez irányú utasítását haladéktalanul köteles teljesíteni.  

20. A Vállalkozó az átvett munkaterületeken köteles rendet és tisztaságot tartani, és a 
tevékenységéből származó hulladékot szelektíven gyűjteni és folyamatos elszállításáról 
gondoskodni.  

21. A Vállalkozó a munkavállalóit ért munkabalesetet és munkavállalói által okozott tűzesetet, 
környezetszennyezést köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni, és a Megrendelőt 
annak kivizsgálásába bevonni. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az 
illetékes szervekhez történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles Megrendelőnek jóváhagyásra 



megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által jóváhagyott munkabaleseti, káreseti 
kivizsgálási jegyzőkönyv egy eredeti példányát a Megrendelő részére megküldeni. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a bekövetkezett munkabalesettel, 
káresettel kapcsolatosan semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási 
követeléseket nem támaszt, ilyen igénnyel a Vállalkozó a Megrendelő felé nem léphet fel. 

22. A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és tűzvédelmi részt is tartalmazó 
technológiai, műveleti karbantartási utasítást készíteni, és azt a munkakezdés előtt köteles 
bemutatni a Megrendelő felelős vezetőjének. 

XII. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, TITOKTARTÁS 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan 
megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. 

2. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban 
foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 
szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az 
esetben, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítése előtt végelszámolás alá kerül, ellene, 
illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

4. A Vállalkozó ugyancsak haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a Szerződés 
maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra, 
illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra 
(egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.  

5. A Megrendelő, a hozzá jóváhagyás céljából benyújtott dokumentumokról, illetőleg a döntést 
igénylő kérdésekről ésszerű időn belül, de legkésőbb a kézhezvételt követő 15 napon belül 
köteles írásban nyilatkozni. Amennyiben Megrendelő állásfoglalása kialakításához további 
dokumentumokat kér be, az azok bekérése és kézhezvétele között eltelt időtartam a 
Megrendelő számára megszabott időtartamba nem számít bele.  

6. A Megrendelő képviseletében eljáró lebonyolító szervezet:  

…………………………………..  

 Kapcsolattartók: 

  Cég:    
  Név:   
  Telefon, fax:   
  E-mail:  

7. A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

  Név:   
 Levélcím:  
 Telefon:   
  Fax:    
  E-mail:   

 A Vállalkozó az első kooperációs értekezleten átadja a nyilatkozattételre, naplóbejegyzésre 
jogosult személyek jegyzékét a Megrendelőnek. 

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltakat, valamint a 
teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszerűen nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem 
teszi lehetővé. 



XIII. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, MÓDOSÍTÁSA 

1. A Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Vállalkozó 
szerződésszegést követ el, így különösen, 

a) ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat, Megrendelő utasításait nem 
tartja be, 

b) a Vállalkozó vonatkozásában a csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétették, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetve 
végelszámolás alatt áll, 

c) a Megrendelő ezen jogát a Szerződésben kikötötte. 

Ha a Vállalkozó késedelmesen teljesít, félbehagyja a munkákat, a Megrendelő utasításának 
nem tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a Szerződésben foglalt 
kötelezettségét, a Megrendelő a szerződésszegés tényét az építési naplóba történő 
bejegyzéssel rögzíti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. Ha a 
Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a 
szerződésszegés megszüntetésére, a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a 
Szerződést. 

A Vállalkozó fizetésképtelensége esetén a Vállalkozónak le kell vonulnia a helyszínről, és a 
munkaterületeket át kell adnia Megrendelőnek, a helyszínen hagyva mindazokat az anyagokat 
és eszközöket, amelyek használata a Projekt befejezéséhez szükséges, és amelyekre a 
Megrendelő felmondásában utasítja. 

2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a 
Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

A Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdéseiben foglaltak alapján 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 Vállalkozó gazdálkodó szervezetben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontkb) alpontjában  
meghatározott feltételeknek.  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 
felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározott feltételeknek. 

A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

3. A Szerződés megszűnése esetén a Szerződő Felek egymással teljes körűen elszámolnak. A 
Szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles az általa birtokolt iratok hiánytalan és 
tételes átadására, valamint köteles tevékenységéről részletes írásbeli tájékoztatót adni. A 
Vállalkozó köteles továbbá a munkaterületekről levonulni. Ez esetben a Megrendelő a 
munkák folytatása érdekében az építési területen lévő eszközöket, gépeket, állványokat és 



más berendezéseket, valamint a már leszállított építőanyagot és elemeket megfelelő ellenérték 
fejében felhasználhatja. 

4. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a munkaterületek használatával és birtoklásával 
kapcsolatos jogai a Szerződés bármely okból való megszűnésének napjával automatikusan 
megszűnnek, ennek alapján köteles az elvégzett munkákat, illetve az építési területet átadni a 
Megrendelőnek. Arra az esetre, ha a Vállalkozó a jelen pont szerinti átadási kötelezettségének 
nem tesz eleget, a Vállalkozó kifejezetten lemond a birtokvédelemhez fűződő jogáról. Ebben 
az esetben a Megrendelő az építési területet jogos önhatalommal birtokba veheti, onnan a 
gépeket és eszközöket eltávolíttathatja, illetve azokat használhatja, valamint a Vállalkozó 
építési területre való belépését megtagadhatja. 

5.  Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő él olyan magatartása (körülmény), amely 
magatartás (körülmény) a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti vagy meghiúsítja, 
illetve, amit a Szerződő Felek a Szerződésben annak minősítettek. Súlyos szerződésszegés 
esetén a felek jogosultak a Szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal megszüntetni. 

6. Jelen szerződés csak a Kbt. 141. § szerint és csak írásban módosítható. 

7. A Szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő, ha a Szerződés teljesítése 
során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön 
jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi 
értéknek minősül. 

XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári Törvénykönyv, valamint 
egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi a részvételi felhívás, az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, a 
Vállalkozó ajánlata, valamint a közbeszerzési eljárás más dokumentációi.  

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a 
magyar jogot és a magyar joghatóságot. Esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 napon belül 
békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Szerződő Felek a szerződésből származó 
jogvita esetére alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező 
bíróság kizárólagos illetékességének. 

3. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők. 

4. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírását 
követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a Megrendelő által 
közbeszerzési eljárás dokumentációiban meghatározott követelmények olyan hiányosságából, 
hibájából adódik, melyet a Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie 
kellett volna, de Szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. 

A Vállalkozó a munkaterületeket és a munkakörülményeket teljes körűen megismerte, azt a 
feladat szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges 
mértékben, eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a 
Vállalkozó követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően 
vagy azt követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják 
vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a Vállalkozót azok alól a kockázatok, 
kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek a Szerződés szerint reá hárulnak a munkák 
megfelelő kivitelezése során 

Vállalkozó kijelenti, hogy az építést zavaró közlekedési, társadalmi, technikai és természeti 
körülményeket a Szerződés szerinti munkákban jártas, nagy szakértelemmel rendelkező 



kivitelező cégtől elvárható fokozott gondossággal tanulmányozta, és a Szerződést ezek 
ismeretében köti meg. 

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy 

● kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a Szerződés aláírására és teljesítésére; 
● a Szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető 

testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek; 

● a Szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és 
teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben félként szerepel. 

Jelen szerződést felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. A szerződés mindkét fél általi aláírás 
időpontjától érvényes és hatályos. 

Fót, 2017. év …………. hó …. napján 

 

………………………………  

Megrendelő 

(cégszerű aláírás) 

…………………………………  

Vállalkozó 

(cégszerű aláírás) 

 

  

Mellékletek: 

• Vállalkozó ajánlata 

• Felelősségbiztosítási kötvény 

• Teljesítési biztosíték igazolása 

• Műszaki ütemterv 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 282/2017. 

Tárgy: Fót Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) 
sz. rendelet egyszerűsített eljárásban 
történő módosításának indítása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
282/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) sz. rendelet 
egyszerűsített eljárásban történő módosításának indítása 

(218. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi településrendezési döntést hozza: 
1./ Fót Város kertvárosi lakóterületein a megfelelő minőségű lakókörnyezet fenntartása 
érdekében az optimális telek terhelés meghatározásával, az egyes kertvárosi építési 
övezetekben, a jelenlegi szabályozás fenntartásával, meg kell határozni az építhető lakások 
számát. 
2./ Fót 5504 helyrajzi számú területen (telekalakítást követően 5503/2 helyrajzi számú 
területen) a településközpont vegyes építési övezet szabályozását úgy kell módosítani, hogy a 
12,5 méter építménymagasság helyett 8 méter építménymagasságot, a 25% mértékű 
megengedett beépítettség helyett pedig 35% mértékű megengedett beépítettséget kell 
meghatározni. Az építési övezet településközpont vegyes rendeltetése és egyéb szabályozása 
nem változik. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a település-rendezési döntésnek 
megfelelően a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos egyeztetést a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése alapján egyszerűsített eljárás szerint kezdje meg, és 
az eljárási szabályok figyelembe vételével folytassa le. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1 -3/ pont: a településrendezési terv elkészültét követő 15 napon belül 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 283/2017. 

Tárgy: Fót Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) 
sz. rendelet egyszerűsített eljárásban 
történő módosításának indítása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
283/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) sz. rendelet 
egyszerűsített eljárásban történő módosításának indítása 

(218. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

� a MŰ-HELY Zrt. által - a Fót kertvárosi lakóterületek építési övezeteiben elhelyezhető 
lakásszámnak a 282/2017.(VII.5.) KT-határozattal meghozott településrendezési 
döntés 1./ pontja szerinti szabályozása kidolgozásával - módosítandó helyi építési 
szabályzat elkészítésére tett, 250.000,-Ft+áfa  értékű   tervezési ajánlatot, 

� valamint a volt Vásártér, Márton patak-Ferenczy István út által határolt területnek az 
előbbi településrendezési döntés 2./ pontja szerinti szabályozása kidolgozásával 
módosítandó helyi építési szabályzat elkészítésére tett, 250.000,- Ft+áfa  értékű, 

� összesen 500.000,-Ft+áfa értékű tervezési ajánlatot 
elfogadja, és felkéri a Polgármestert, hogy a vonatkozó tervezést a MŰ-HELY Zrt-től rendelje 
meg, és a tervező által benyújtott - a tervezési ajánlatnak megfelelő - tervezési szerződést írja 
alá. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott kiadások 
fedezetét építse be az Önkormányzat 2017. évi költségvetésébe - annak II. számú 
módosításakor - az „Általános Tartalék” kiadási előirányzat terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntést követő 15 napon belül 2./ azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 284/2017. 

Tárgy: Fót Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) 
sz. rendelet módosítása a Fót Déli 
Vállalkozási Terület II. ütem területe 
szabályozásának módosításával 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
284/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2001. (VII.13.) sz. rendelet 
módosítása a Fót Déli Vállalkozási Terület II. ütem területe szabályozásának 

módosításával 
(219. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 262/2000 KT-határozattal elfogadott és a 
163/2001. (VII.11.) KT határozattal módosított Fót Város Településszerkezeti Tervét a 
219/2017. sz. előterjesztés 1.-es számú melléklete szerinti tervlapnak megfelelően módosítja.   
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 285/2017. 

Tárgy: Döntés a helyi adókról szóló 
25/2017. (VII.6.) számú önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
285/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés a helyi adókról szóló 25/2017. (VII.6.) számú önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
(235. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Város 
Déli vállalkozási belterületén beruházók számára az építményadó terhét (700,-Ft/m2 
mértékről) 2018. január 1-jétől 3-5 évnyi határozott időtartamra szólóan 700-500,-Ft/m2 
közötti összegre csökkentse. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi adórendelet évenkénti felülvizsgálatakor a 
rendeletmódosítás tervezetét a fenti rendelkezésnek megfelelően készíttesse elő. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. október 5. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 286/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
könyvvizsgálói feladataira pályázat 
eredményességéről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
286/2017. (VII.5) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzat könyvvizsgálói feladataira pályázat 
eredményességéről 
(216/D. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  „A könyvvizsgálói feladatok ellátására” 
kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és az érvényes ajánlatot tevő GM-Audit 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft (székhely 8372 Cserszegtomaj, Balaton u. 16., képviseli 
Vecsera Jánosné) ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 
hogy az e pontban foglalt döntésről írásban értesítse az ajánlatot benyújtó könyvvizsgáló 
vállalkozást. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg a GM-Audit Könyvvizsgáló 
és Tanácsadó Kft.-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó, a 216-B/2017. sz. 
előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződést 2017. szeptember 1-jétől a 2017. évi 
beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra, az írásbeli ajánlatban szereplő alábbi díjazás 
ellenében: 450.000,- Ft/hó+ÁFA, azaz négyszázötvenezer Ft/hó+ÁFA. 
A Testület a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. 
(II.23.) rendelet Dologi Kiadások „Könyvvizsgálói feladatok” kiadási előirányzatáról 
biztosítja.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: 2017.július 14.  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 287/2017. 

Tárgy: Beszámoló a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről 
és gazdálkodásról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
287/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány  
2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásról 

(226.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 2016. évi szöveges beszámolóját a 
226/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
 
2./ A Képviselő-testület megköszöni az Alapítvány Kuratóriumának és Ellenőrző 
Bizottságának 2016. évi munkáját. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 288/2017. 

Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi 
Program (HEP) felülvizsgálata 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
288/2017. (VII.5.) KT-határozat 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálata 
(238. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tartja szükségesnek a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) második felülvizsgálatát. A Testület felkéri a Polgármestert, 
hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útmutatójában foglaltak végrehajtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 289/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

289/2017. (VII.5.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(246. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékozatót a 246/2017. számú előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület a 199/2017.(V.31.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 2017. 
szeptemberi ülésére, a 207/2017.(V.31.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 2017. 
decemberi ülésére módosítja.  
 
3./ A Képviselő-testület a 220/2017.(V.31.) KT-határozat 4./ pontjában foglalt rendelkezését 
visszavonja.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásában vezesse át az 
1./-2./, továbbá az alábbi 5./-6./ pontokban meghatározott döntéseket. 

 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Prologis Hungary Thirty Two Kft. 
Fejlesztő Társasággal (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.) mint a Fót Déli Vállalkozási 
Terület II. ütem fejlesztőjével, az e határozat mellékletét képező szövegtervezet szerinti 
településrendezési szerződést köti meg, és felhatalmazza a Polgármestert a településrendezési 
szerződés Fót Város Önkormányzata nevében történő aláírására. A Képviselő-testület egyúttal 
visszavonja a 217/2017.(V.31.) KT-határozat 1./ pontját.   
 
6./ A Képviselő-testület a 252/2017.(VI.21.) KT-határozat 2./ pontjában felsorolt gazdasági 
társaságok körét az alábbi társasággal egészíti ki: 

Cégnév: Hotel Kft. 
cjsz: 06-09-002966 
adósz:11091817-2-06 
cím: 6800 Hódmezővásárhely , Tóalj utca 2 
email: mobiljegy@gmail.com 

 
Felelős: 1-4./ pont: jegyző, 5-6./ pont: polgármester 
Határidő: 1./-3./ pont: azonnal, 4./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül, 5.-6./ 
pont: azonnal 
 
A fenti határozat 5./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a következő oldalon! 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Melléklet a 289/2017.(VII.5.) KT-határozat 5./ pontjához 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről: 
név: Fót Város Önkormányzata,  
cím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1, 
KSH statisztikai számjel: 15731096-8411-321-13,  
adószám: 15731096-2-13, 
képviseli: Bartos Sándor polgármester, továbbiakban: Önkormányzat,  
 
és másrészről a 
név: Prologis Hungary THIRTYTWO Kft. 
cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.,  
cégjegyzékszám: 01-09-915778, 
adószám: 14322396-2-43, 
képviseli: Kemenes László ügyvezető 
mint fejlesztő(a cél megvalósítója), továbbiakban: Fejlesztő Társaság, együttesen 
továbbiakban mint Felek között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal: 
 
Bevezető: Felek a jelen szerződésben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A §-ában biztosított 
lehetőséggel élve, korábbi tárgyalásaik alapján jövőbeli együttműködésük formáit és 
alapvető feltételrendszerét határozzák meg e szerződés szerinti településfejlesztési 
célokkal összefüggésben.  

 
1.) A szerződéscélja: 

Jelen szerződés általános és eredeti célja Fót Város településfejlesztési és 
településrendezési céljaiba illő és egyúttal a Fejlesztő Társaság piacképes gazdasági 
tevékenységének megfelelő terület felhasználást és terület felhasználási szabályozást 
tartalmazó építési övezetek szerinti terület fejlesztésbiztosítása a Fejlesztő Társaság 
tulajdonában álló, és e szerződés 2.) pontja alatt körülírt ipari, gazdasági területen. 
 
Az eredeti területfejlesztési cél keretein belül a településrendezési eszközök jelen 
módosításának célja, hogy a terület korábbi fejlesztési célú hasznosíthatóságát, 
figyelemmel a változó piaci igényekre is, optimalizálja. A terület 
hasznosíthatóságának optimalizálása a fejlesztési területen belüli terület 
felhasználások alakjainak, egymáshoz való viszonyainak, szabályozási elemeinek - a 
piaci igényeket kiszolgáló gazdasági rendeltetések szerinti- racionalizálásával érhető 
el, amely egyúttal a megváltozott fejlesztési igényeknek megfelelő gazdaságos 
telepítési és megközelítési rendszer kiépítése lehetőségének biztosítását is célul tűzi ki. 
 
Cél továbbá mind a fejlesztés, mind a város szempontjából, hogy a fejlesztési területek 
teljes kiépülését követően is fenntartható legyen Fót Város megfelelő színvonalú, 
biztonságos közlekedése, amely egyúttal közérdek is.  

 
2.) Fejlesztési terület meghatározása 

A fejlesztéssel érintett terület a Fót, Régi Fóti út (2102. jelű, Budapest – Fót – 
Veresegyháza településeket összekötő, regionális jelentőségű közút) - Vízbázis 
területe  

______________________  _____________________________ 
  Fót Város Önkormányzata  Prologis Hungary THIRTY TWO Kft. 



– M3 autópálya – Sikátorpusztai út által határolt térségben,a Déli Vállalkozási Terület 
II. ütem elnevezésű területen belül helyezkedik el. 
A fejlesztéssel érintett és e szerződés szerinti Fejlesztő Társaság tulajdonában lévő 
ingatlanok helyrajzi számait, és az ingatlanok elhelyezkedését ábrázoló 
térképmásolatot e szerződés 1. számú melléklete tartalmazza („Fejlesztési Terület”). 

 
3.) A szerződés tárgya: 

Felek rögzítik, hogy jelen településrendezési szerződés tárgya az 1.) pont alatt 
részletezett fejlesztési célokkal közvetlen összefüggésben felmerülő beruházási 
költségeknek, és egyéb ráfordításoknak a fejlesztési cél megvalósítója (Fejlesztő 
Társaság) általi átvállalása, a költségviseléssel kapcsolatos részletszabályok 
kidolgozása az alábbiak szerint:  

 
3.1. A Fejlesztési Területet érintő településrendezési eszközök (a hatályos 

településszerkezeti terv, hatályos helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és a 
HÉSZ mellékletét képző szabályozási terv) jelen módosításának finanszírozása, a 
módosítás tervezőjével kötött tervezői szerződés szerint. 

 
3.2. A Fejlesztési Területen a szabályozási terv szerint építhető létesítmények igényei,és a 

szolgáltatók, valamint a hatóságok előírásai szerinti teljes infrastruktúra (közművek, 
utak, parkolók, vízelvezetés, világítás, egyéb létesítmények, burkolt, burkolatlan 
felületek, zöldfelületek) terület előkészítése, kiépítése és a teljes terület – 
rendeltetésének megfelelő – üzemeltetése. 

 
3.3. Az ipari-gazdasági terület fokozatos, majd teljes kiépítését követően, a Fejlesztési 

Terület által befogadásra és kibocsátásra kerülő teher- és személyforgalom jelentős 
mértékű terhelés-növekedést eredményez a város közútjain is, amelyek következtében 
a város útfenntartási (fejlesztési) költségei megnőnek. Fejlesztő Társaság korábbi 
vállalásának megfelelően ezen megnövekvő városi kiadásokhoz járul hozzá e 
szerződés 7.3.pontjában részletezett módon, hozzásegítve így a várost ahhoz, hogy a 
városi közlekedés megfelelő színvonala és biztonsága, a Fejlesztési Terület teljes 
kiépülése és rendeltetésszerű működése után is garantálható legyen.  

 
4.) Felek előzetesen megállapítják, hogy  a Fejlesztő Társaság a hatályos 

településrendezési eszköz módosítására irányuló kérelemmel fordult az 
Önkormányzathoz annak érdekében, hogy az 1999. évben jóváhagyott 
településrendezési eszköz  felülvizsgálatával lehetővé váljon a Fejlesztési Területen a 
megváltozott fejlesztési igényeknek megfelelő gazdaságos telepítési és megközelítési 
rendszer kialakítása. 

 
A településrendezési eszköz módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
számú rendelet (továbbiakban R.) alapján történik.  

A R. 45. § (2) a) pontja alapján a szabályzat és a terv az OTÉK 2012. augusztus 6-án 
hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
megfelelően - azaz a hatályos szabályzattal és tervvel azonos módon - készül. 

 
 
 

______________________  _____________________________ 



  Fót Város Önkormányzata   Prologis Hungary THIRTY TWO Kft. 
5.) Az Önkormányzat kötelezettségei: 
5.1. A településrendezési eszköz módosításához szükséges településrendezési eljárást a 

vonatkozó előírásoknak megfelelően (az R. szabályai szerint)  az önkormányzat a 4.) 
pont figyelembevételével lefolytatja.   

 
5.2. Az R. szerinti végső szakmai véleményezési  szakaszban az állami főépítész által 

kiadott – a településrendezési eszköz módosítását támogató – 1230150/6/2012 számú 
záró szakmai vélemény és a Fejlesztő Társaság tervezője által képviselő-testületi 
előterjesztésre előkészített dokumentáció alapján, valamint jelen településrendezési 
szerződés Fejlesztő Társaság általi aláírását követően az önkormányzat képviselő-
testülete a településrendezési eszköz (település- szerkezeti terv, HÉSZ és annak 
mellékletét képző szabályozási terv) módosítását az R. 43.§figyelembevételével 
elfogadja és hatályba lépteti, valamint hozzájárul a településrendezési szerződés 
önkormányzat részéről történő aláírásához. 

 
6.) A Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő Társaság által finanszírozott tervek alapján 

elkészült a Fót, Régi Fóti út - Vízbázis területe – M3 autópálya – Sikátorpusztai út 
által határolt Déli Vállalkozási Terület II. ütemterületének Településszerkezeti Terv, 
Szabályozási Terv (SZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítása, mely 
dokumentációk alapján Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani 
kívánja a 13/2001.(VII.13.) KT. rendeletét 4.) és az 5.) pontok figyelembevételével. A 
módosítás tartalmazza a Fejlesztő Társaság által a Fejlesztési Terület általa tulajdonolt 
részén végrehajtani kívánt fejlesztés részleteit. A fejlesztés során a Fejlesztő Társaság 
a mindenkori piaci követelményeknek megfelelő ipari-gazdasági ingatlant kíván 
létrehozni a Fejlesztési Területen (2. számú melléklet). 

 
7.) Fejlesztő Társaság kötelezettségei 
7.1. A településrendezési eszköz módosításának 3.1. pont szerinti finanszírozása. A felek 

6.) pont alatti megállapításukban rögzítették, hogy a módosított tervek elkészültek, és 
azt a Fejlesztő Társaság a tervezővel történt megállapodás alapján finanszírozta. A 
módosított terveket a Fejlesztő Társaság az Önkormányzatnak átadta. 

 
7.2. A Fejlesztési Területen építendő létesítményeket kiszolgáló teljes körű infrastruktúra 

megvalósítása – beleértve az azok megvalósításához esetlegesen szükséges területek 
megszerzését is - saját költségére és kárveszélyére az alábbiak szerint: 

 
a.) A fejlesztésekhez, infrastrukturális beruházásokhoz szükséges tervek, hatósági 

engedélyek beszerzése, finanszírozása, a megépítésükhöz szükséges terület 
előkészítéssel. 

b.) A Fejlesztési Területen a szabályozási terv szerint építhető létesítmények 
igényei és a szolgáltatók valamint a hatóságok előírásai alapján a teljes 
infrastruktúra kiépítése: 

b.1. A Fejlesztési Terület szabályozási terv szerinti belső feltárását és e feltáró 
útnak a városi közút hálózathoz való csatlakozását biztosító út és a 
csatlakozások kiépítése. A területet feltáró T alakú utat (K) a szabályozási 
terven jelölt vonalvezetéssel és szabályozási szélességgel kell kialakítani. A 
belső feltáró utat és feltáró útnak a városi úthálózathoz való csatlakozásait úgy 
kell kiépíteni, hogy azok kielégítsék a közúti közlekedési hatóság, és az állami 
közútkezelő előírásait. A meglévő városi úthálózathoz két ponton, dél-
nyugaton és észak- 
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nyugaton (a Fót-ligettel szemben) csatlakozik a belső feltáró út. A feltáró út 
észak-keleti végét úgy kell kialakítani, hogy annak továbbépítése folytatható 
legyen.  
A feltáró útnak a beépítési terv szerinti ütemezett2X2 sávban történő 
megépítése jelen fejlesztés keretében nem kötelezettsége Fejlesztő 
Társaságnak, de biztosítania kell a 2X2 sáv szerinti kiszabályozott közlekedési 
területet. 
A Felek rögzítik, hogy a II./A és a II./C utak kereszteződésénél tervezett belső, 
valamint a Fót-ligettel szemben tervezett külső körforgalmi csomópont 
esetében a közútcsatlakozás a közlekedési hatóság engedélyének függvényében 
nem feltétlenül körforgalmi csomópontként kerül megépítésre. 
A Fejlesztő Társaság tulajdonában álló területen megvalósuló belső feltáró út a 
Fejlesztő Társaság tulajdonában marad, és a közforgalom elől elzárt magánút 
lesz addig, amíg annak a Fót-ligettel szemben tervezett közútcsatlakozása meg 
nem valósul. Amennyiben a Fót-ligettel szemben tervezett közútcsatlakozás 
megvalósul, és / vagy a belső feltáró út annak északkeleti végén, a Fejlesztési 
Területen túl is megépül, a belső feltáró utat az Önkormányzat köteles 
tulajdonába venni. 

b.2. A feltáró útról az ingatlanok létesítményeinek közlekedési feltárása (utak, 
parkolók, stb.) 

b.3. A terület teljes közművesítése, vízelvezetése, világítása, valamint egyéb 
létesítmények, burkolt, burkolatlan felületek, zöld területek, stb. kiépítése  

b.4. A Fejlesztési Terület– rendeltetésének megfelelő – üzemeltetése. 
 

A Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő Társaság a 7.2. pont és annak alpontjai alatt 
rögzített tevékenységeket kizárólag saját megítélése alapján, olyan sorrendben, 
ütemezésben és mértékben hajtja végre, ahogy azt a fejlesztés indokolja. A Felek 
rögzítik továbbá, hogy az infrastrukturális beruházások kizárólag a fejlesztés 
érdekében, a fejlesztés megfelelő közlekedési és közműellátottságának, valamint 
későbbi zökkenőmentes üzemeltetésének biztosítása céljából kerülnek megvalósításra. 

 
7.3. A Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő Társaság üzletrészeire vonatkozóan 2009. január 

19-én szerződést kötött a Prologis European Developments B.V. a Rofondo Invest 
Limited St.-vel, a Vörösmarty Mezőgazdasági Termelő Szövetkezettel és a Fóti 
Centrum Kereskedelmi és Ipari Kft.-vel.A Felek rögzítik továbbá, hogy 2004. július 8-
án Megállapodás jött létre Fót Város Önkormányzata és a Rofondo Invest Limited St. 
között. 
 
Az üzletrész-adásvételiszerződésben foglaltak alapján a Fejlesztő Társaság 
kötelezettsége, hogy a megengedett beépítési százalékkal, a Fejlesztési Terület 40 
%-os beépítésével számolt alapterület (az építendő épületek alapterületének) minden 
nm-e után 6,97 EUR/nm összeget, mindösszesen 1.751.402,1,- EUR összeget 
fizessen be az Önkormányzat útalapjába.   
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Felek jelen szerződés aláírásával megállapítják, hogy Fejlesztő Társaság300.000,- 
EUR-t megfizetett az Önkormányzatnak, a fennmaradó rész,1.451.402,1,- EUR (a 
továbbiakban:Fennálló Tartozás) teljesítése azonban nem történt meg. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Fejlesztő Társaság az Önkormányzat útalapjába 
történő befizetéssel teljesíti a Fennálló Tartozását az alábbiak szerint: 

Felek kijelentik, hogy a Fejlesztő Társaság ezen összeget a Fejlesztési Területen 
létesítendő, használatbavételi engedéllyel / használatbavétel tudomásulvételével 
rendelkező épületek bruttó alapterülete után arányosan köteles megfizetni, legkésőbb 
az adott épületre vonatkozó jogerős használatba vételi engedély kiadását / 
tudomásulvételét követő 30 napon belül.  

Felek megállapodnak abban, hogy a Fejlesztő Társaság a használatbavételi 
engedéllyel / tudomásulvétellel rendelkező épületek hiányában a fejlesztési terület 
beépíthetősége szerinti arányban köteles a fenti hivatkozott összeget az 
Önkormányzat részére megfizetni jelen szerződés aláírásától számított 7 (hét) éven 
belül, de legkésőbb 2023. december 31. napjáig.   

Felek megállapodnak, hogy abban a nem várt esetben, amennyiben a Fejlesztő 
Társaság a fenti határidőig fizetési kötelezettségét nem vagy csak részben 
teljesítené, arról a Fejlesztő Társaság köteles a határidő lejárta előtt legkésőbb 6 
hónappal tájékoztatni az Önkormányzatot, és Felek a határidő meghosszabbításáról 
kötelesek külön tárgyalásokat folytatni.   

8.) A Fejlesztő Társaság a fejlesztés számára biztosítja a teljes közműellátottságot, ennek 
részeként tisztázza a vízellátás-, ill. csatornakapacitás kérdését is. A Felek rögzítik, 
hogy a Fejlesztő Társaság jogosult a Fejlesztési Területen a megfelelő hatósági 
engedélyek birtokában saját kutak és szennyvíztisztító létesítésére is olyan sorrendben, 
ütemezésben és mértékben, ahogy azt a fejlesztés indokolja. 

 
9.) A Fejlesztő Társaság vállalja, hogy a Fejlesztési Területen épületen kívüli tárolást nem 

engedélyez. 
 
10.) A Fejlesztési Területtel északi irányban határos vízbázis-terület védelmére tekintettel, 

az ellenőrizhetőség biztosítására a Fejlesztő Társaság egy darab monitor-kutat létesít 
és üzemeltet. 

 
11.) A Fejlesztő Társaság engedélyezi az Önkormányzat részére, hogy a Fejlesztési 

Területnek a szabályozási terven megjelölt részén, a jogszabályban előírt 
védőtávolságok megtartása mellett saját költségén és kárveszélyén gázvezetéket 
létesítsen.  

 
12.) Felek rögzítik, hogy a Fejlesztési Területen történő telekalakítás esetén a telken belüli, 

közforgalom elöl elzárt magánutak a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelő 
műszaki követelmények szerint épülnek ki. 
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13.) A Fejlesztő Társaság tudomásul veszi, hogy a fejlesztés és az infrastrukturális 

beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése a 
Fejlesztő Társaság kötelezettsége. Az Önkormányzat együttműködik a Fejlesztő 
Társasággal a hatósági engedélyek megszerzése, valamint a fejlesztés és az 
infrastrukturális beruházások megvalósítása érdekében. 
 

14.) A Felek kölcsönösen vállalják, hogy a fejlesztéshez, valamint az infrastrukturális 
beruházásokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételében 
együttműködnek. 
 

15.)  A Fejlesztő Társaságot titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése 
során az Önkormányzattal, annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó 
mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség 
kiterjed a Fejlesztő Társaság alkalmazottaira, munkatársaira, alvállalkozóira és 
közreműködőire is, akiket erre a Fejlesztő Társaság hitelt érdemlően köteles 
figyelmeztetni.  

 
16.) A Fejlesztő Társaság és az Önkormányzat a másik fél engedélye nélkül nem hozhatja 

harmadik személy tudomására a szerződés teljesítésével kapcsolatban birtokába jutott 
terveket, adatokat, információkat.  

 
17.) A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésében nem akadályozottak. A 

Fejlesztő Társaság felelőssége tudatában kijelenti, hogy csőd, felszámolás 
végelszámolás hatálya alatt nem áll, nincs olyan eljárás folyamatban, mely képviseleti 
jogát érintené, korlátozná vagy kizárná.  

 
18.) Jelen szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e célra felhatalmazott 

képviselőjének aláírásával módosítható. 
 

 A Fejlesztő Társaság kötelezi magát, hogy amennyiben a Fejlesztési Terület 
egy részének vagy egészének a tulajdonosa megváltozik akár közvetlenül, akár a 
Fejlesztő Társaság üzletrésze tulajdonjogának átruházása által, abban az esetben a 
Fejlesztési Területhez tartozó ingatlan vagy a Fejlesztő Társaság üzletrészének 
átszállására vonatkozó megállapodásban kötelezi a leendő tulajdonost, hogy a 
Fennálló Tartozásnak a 7.3. pont szerint számított,a leendő tulajdonosra eső részét 
jelen szerződésben rögzítettek szerint az Önkormányzat részére fizesse meg. A 
kötelezettség nem szerepeltetése esetén a Fennálló Tartozásnak a Fejlesztési Terület 
átruházott részére vonatkozó fizetési kötelezettsége az ingatlan vagy üzletrész 
tulajdonjogának átszállásakor lejárttá és esedékessé válik.   

 
19.) A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen településrendezési 

szerződéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitáikat kötelesek elsődlegesen 
tárgyalásos úton rendezni. Ha a tárgyalások 30 (harminc) napon belül nem vezetnek 
eredményre,és nem vagyonjogi igényről van szó, akkor a jelen szerződés alapján 
indítandó peres vagy nemperes eljárások rendezésére a Fővárosi Törvényszék 
kizárólagos illetékességének vetik alá magukat a Felek. A Felek vagyonjogi 
igényeiket az általános hatásköri és illetékességi szabályok alapján kötelesek 
érvényesíteni. 
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A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megkötését 
követően a szerződésben meghatározott fejlesztés megvalósulását két naptári év 
elteltével felülvizsgálják. 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, Önkormányzatokról szóló törvény, valamint a vonatkozó, 
hatályos építésigazgatási jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
Jelen szerződést – mely 7 darab, egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült – 
Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve 
kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyóan 
aláírták. 
 
 
Fót, 2017.július hó 6. napján   Fót, 2017.június hó 22. napján 
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képv.: Bartos Sándor polgármester  képv: Kemenes László ügyvezető 
 
 
 
Ellenjegyzés: a 289/2017.(VII.5.) KT-határozat 5./ pontja alapján  
 
 
Dr. Finta Béla 
jegyző 
 
 
Mellékletek: 
- 1. számú melléklet: a Fejlesztő Társaság tulajdonában lévő fejlesztési terület helyrajzi számai 
- 2. számú melléklet, Fót Déli Vállalkozási Terület II. ütem területére vonatkozó módosított 

településrendezési terv  
- HÉSZ kivonat 
- Szabályozási tervlap 
 
 
Kapja: 

1./-3./ Fejlesztő Társaság példánya, 
4./ Fót Város Önkormányzat Főépítészének példánya, 
5./ Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi és Adóügyi Osztály példánya, 
6./ Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály példánya. 
7./ Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, Jogi- és Koordinációs Osztály példánya 
 

 
 
 
 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 290/2017. 

Tárgy: Döntés 9 új buszváró építés és 
meglévő 6 db buszváró felújítás –ismételt 
versenyeztetési eljárás megindítása 
tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
290/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés 9 új buszváró építés és meglévő 6 db buszváró felújítás –ismételt versenyeztetési 
eljárás megindítása tárgyában 

(12/C. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3 db új buszváró építése és 8 db buszváró 
építése és 8 db buszváró felújítása tárgyában hozott 22/2017.(I.25.) KT-határozat 2.,-5., 
pontjait az alábbi rendelkezésekre módosítja:  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/C/2017. sz. előterjesztés 2. sz. 
mellékletét képező terv és árazatlan költségvetés kiírás alapján versenyeztetési eljárást indít – 
az Ajánlattételi felhívás 4.1./ pontját az alábbi szövegezésre változtatva: 
 „4.1./ Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy az érvényesen 
ajánlatot tevők közül a 3 legalacsonyabb árat nyújtó Ajánlattevővel az Ajánlatkérő 
ártárgyalás folytat, és annak eredménye alapján dönt az eljárás tényleges nyerteséről.” 
 
a) 3 db új, nagyméretű buszváró építésére: 

� Vörösmarty tér (katolikus templommal szemben) (Fótról kifelé vezető út oldalon) 
� Vörösmarty tér 5. volt Coop üzlet előtt (Fótra befelé vezető út oldalon) 
� Shell kúttal szemben (Fótról kivezető út oldalán) 

 
b) 5 db új kisméretű buszváró építésére: 

� Dózsa György út (Ifjúsági Ház környéke) (Fótra befelé vezető út oldalon) 
� Móricz Zsigmond út (FIAT KONCZ épületével szemben) (Fótról kivezető út oldalon) 
� Károlyi István u. (Fót bevezető oldalon Pest felől, Fót kivezető oldalon Pest felé – 2db 
� Vörösmarty Mihály u. 33. sz. épülettel szemben (II. világháborús emlékmű mellett) 

(Fótra befelé vezető út oldalon) 
 

c) 1 db egyedi tervezésű buszváró építésére: 
� Millenium emlékpark (Németh Kálmán u.) 

 
d) 6 db meglévő buszváró felújítására: 

� 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) 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletében 
szereplő ajánlattételi felhívás aláírására, melyet az alábbi gazdasági társaságoknak küld meg: 
 



Tree-Best Kft. Berke  József 2151 Fót, Mezősor utca 9. 
Grander Home Kft. Erdélyi Zoltán 2151 Fót, Garabonciás u.15. 
Geldberg Kft. Földvári Zoltán 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 7. 
Saturnus Kft. Farkas Sándor 1173 Budapest, Ferihegyi út 90. 
Pannon Modul Kft.  Veres Hajnalka 1035 Budapest, Kerék u. 34. 

 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje 
ki, a nyertes személyéről a döntést hozza meg és a kivitelezési szerződést írja alá a 12/C/2017. 
sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
nyertes a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Ajánlattevő. 
 
5./ A Képviselő-testület a 9 db új buszváró építésének és a 6 db meglévő buszváró 
felújításának fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) 
számú rendelet 7. sz. mellékletében az alábbi kiadási előirányzatokról biztosítja: 
- a 2016. évi Beruházási előirányzaton bruttó 7.000.000,- Ft-ot, 
- a 2016. évi Felújítási előirányzaton bruttó 3.000.000,- Ft-ot, 
- a 2017. évi Beruházási előirányzaton bruttó 16.620.000,- Ft-ot, 
- a 2017. évi Felújítási előirányzaton bruttó 6.080.000,- Ft-ot. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: azonnal, 3./pont:2017.07.07., 4./pont: 2017.07.17., 5./ 
pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 291/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Barackos” 5551 
hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés 
aláírása tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
291/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Barackos” 5551 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés aláírása tárgyában 
(48/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a „Fót, Barackos tulajdonosi közösség 
képviselőinek hozzájárulása alapján)  az 5551hrsz-ú ingatlanból - a 48/A/2017. sz. 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti változási vázrajz alapján - megvásárolja a 
körforgalommal érintett 5551/2 hrsz-ú, 471 m2 területet 

� bruttó 3000,- Ft/m2 áron, 
� a tulajdonosi arányoknak megfelelő fizetéssel, 
� a korábbiakban megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést  a 
48/A/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.  
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott adás-vételi szerződés költségét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Beruházási kiadások „Barackos területfejlesztés 
(ing. vásárlás, telekcserék)” kiadási előirányzatáról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: 2017.07.30., 2./ pont: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 292/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Barackos” 5551 
hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés 
aláírása tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
292/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Barackos” 5551 hrsz-ú ingatlan adás-vételi szerződés aláírása tárgyában 
(48/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-
testület 2017. októberi ülésére készítsen előterjesztést a „Barackos” területfejlesztése kapcsán 
korábban hozott 462/2011.(X.19.) KT-határozat és az azzal összefüggésben készített rendelet-
tervezet felülvizsgálatáról. Az előterjesztésnek legyen része az Önkormányzat közbeszerzési 
tanácsadójának álláspontja abban a tekintetben, hogy a közműfejlesztés előír-e kötelezően 
lebonyolítandó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat részére, amennyiben tagja, avagy nem 
tagja az önkormányzat „Barackos” Építőközösségének.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017 október 5.  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 293/2017. 

Tárgy: Döntés a meglévő térfigyelő 
kamerarendszer bővítéséről, új kamerák 
elhelyezéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
293/2017. (VII.5.)  KT-határozat  

Döntés a meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítéséről, új kamerák elhelyezéséről 
(104/B. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Fót Város közbiztonságának növelését 
szolgáló, térfigyelő kamerarendszer bővítésének tervezési és kivitelezési munkái” elnevezésű 
versenyeztetési eljárást, a 104-B/2017. számú előterjesztés 1. sz. melléklete alapján 
megindítja.  Egyúttal felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, és az alábbi 
gazdasági társaságoknak történő megküldésére. Versenyeztetési eljárás nyertese az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot adó gazdasági társaság. 
 
név: LNL Group Solution Kft. 
cégjegyzék: 20-09-073835 
adószám: 24722429-2-20 
székhely: 8800 Nagykanizsa, Király u. 9-11. 
telefon: +36/93/787-727; +36/70/452-9135 
e-mail: kodmonkinga@lnl.hu 
ügyintéző, képviselő: Ködmön Kinga 
 
név: For Rest Kft. 
cégjegyzék: 01-09-727320 
adószám: 13283023-2-42 
székhely: 1164 Budapest, Ostorhegy u. 31. 
telefon: +36/70/381-4346 
e-mail: forrest@forrest.hu 
ügyintéző, képviselő: Kaposi Gábor 
 
név: Endor System Biztonságtechnikai Ker. és Szolg. Kft. 
cégjegyzék: 01-09-185502 
adószám: 24844828-2-42 
székhely: 1161 Budapest, Batthyányi u. 88. 
telefon: +36/30/897-8670 
e-mail: bogyazsolt@endorsystem.hu 
ügyintéző, képviselő: Bogya Zsolt (ügyvez.ig) 
 
név: MNS Védelem Kft. 
cégjegyzék: 01-09-181252 
adószám: 23884467-2-42 
székhely: 1108 Budapest, Újhegyi út 14. 
telefon: +36/70/949-2289 
e-mail: kallo.tamas@mnsvedelem.hu 



ügyintéző, képviselő: Kálló Tamás 
 
név: Andrin Automatizálási Kft. 
cégjegyzék: 13-09-096334 
adószám: 13128979-2-13 
székhely: 2151 Fót, Szent Benedek Park 23. II/6. 
telefon: +36/30/9522-992 
e-mail: info@andrin.hu 
ügyintéző, képviselő: Glazer Andrea 
 
név: Multi Alarm Biztonságtechnikai Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.  
cégjegyzék: 01-10-044636 
adószám: 11365073-2-42 
székhely: 1106 Budapest, Fátyolka u. 8. 
telefon: +36/1/666-2166  
e-mail: budapest@multialarm.hu 
ügyintéző, képviselő: Zsolt László 
 
név: Extrico System Zrt. 
cégjegyzék: 01-10-047240 
adószám: 23705483-2-41 
székhely: 1033 Budapest, Búza u. 12-14. 
telefon: +36/1/708-4300 
e-mail: info@extrico.hu 
ügyintéző, képviselő: Pásztor Tamás 
 
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás nyertesére 
vonatkozó döntést hozza meg, illetve a Megbízási Szerződést írja alá.  
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017 évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelete beruházási 
kiadások „Térfigyelő kamerarendszer tervezés, kivitelezés” kiadási előirányzatról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. augusztus 23.; 2./ pont: döntést követő 30 napon belül 3./ pont: 
azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 294/2017. 

Tárgy: Fót, E-közmű adatszolgáltatáshoz 
szükséges geodéziai felmérés és 
adatszolgáltatás szerződésének 
módosítása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
294/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Fót, E-közmű adatszolgáltatáshoz szükséges geodéziai felmérés és adatszolgáltatás 
szerződésének módosítása 

(112/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Fót, E-közmű 
adatszolgáltatáshoz szükséges geodéziai felmérés és adatszolgáltatás” tárgyú versenyezetési 
eljárás eredményeként a nyertes Ajánlattevő, Erda Geodéziai, Térinformatikai, 
Számítástechnikai, Szolgáltató és Fejlesztő Kft.-vel kötött szerződésben szereplő 24.266 fm-
hez képest a tényleges csapadékvíz elvezető hálózat hossza 40.125 fm. A Képviselő-testület 
ezért ennek megfelelően módosítja a szerződésben szereplő kivitelezési díjat, továbbá a 
többlethossz teljesítési határidejét, az e határozat melléklete szerinti szerződésmódosításban 
szereplő tartalommal. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1./ pont szerinti szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2017. július 15. 
 
A határozat 1./ pontjában hivatkozott mellékletét lásd a következő oldalon! 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



Melléklet a 294/2017.(VII.5.) KT-határozathoz 
 
 

Kivitelezési szerződés módosítása 
 
Amely létrejött egyrészről Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1., 
képviseli: Bartos Sándor polgármester, adószám: 15731096-2-13), mint Megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő),  
másrészről a Erda Geodéziai, Térinformatikai, Számítástechnikai, Szolgáltató és 
Fejlesztő Kft. (székhelye: 1141 Bp. Gödöllői utca 145.; képviseli: Csáki György ügyvezető; 
cégjegyzékszáma: 01-09-684565; adószáma: 11944997-2-42, bankszámlaszám: ), mint 
Fővállalkozó megbízott (a továbbiakban: Fővállalkozó)  
(Megrendelő és Fővállalkozó továbbiakban együtt: felek, bármelyikük külön, de nem név 
szerint említve: a fél) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:  
 

Előzmény 
 
1. A szerződő felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő E-közmű 

adatszolgáltatáshoz szükséges geodéziai felmérést és adatszolgáltatás elvégzésére 
kötött kivitelezési szerződést a Megrendelővel a 125/2017. (III.29.) KT-határozat 
alapján. A szerződés tárgyaként Fót, E-közmű adatszolgáltatáshoz szükséges 
geodéziai felmérés és adatszolgáltatás került meghatározásra 24.266 fm 
alapulvételével, valamint annak 10 éves karbantartása. Fővállalkozó 2017. május 18. 
napján írásban jelezte, hogy a Megrendelő által megadott 24.266 fm helyett az 
előzetes felmérés szerint a hossz 40.125 fm, melyre tekintettel kérte a szerződés 
módosítását, melyet Megrendelő Képviselő-testülete a 294/2017.(VII.5.) KT-
határozatával elfogadott.  

 
2. Az 1. pontban foglaltakra tekintettel a szerződő felek a 2017. június 9. napján 

megkötött kivitelezési szerződést az alábbiak szerint módosítják:  
 

3.  A szerződés 1.és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

1. Megrendelő megrendeli, Fővállalkozó elvállalja a Fót, E-közmű adatszolgáltatáshoz 
szükséges geodéziai felmérést (előzetes felmérés szerint: 40.125 fm) és 
adatszolgáltatást elvégzi, valamint a karbantartást 10 évre a versenyeztetési eljárás 
ajánlattételi felhívásában és dokumentációjában, valamint az arra adott 
Fővállalkozói ajánlatban meghatározott tartalommal, mely okiratok a jelen 
szerződéshez 1. sz. mellékletként kerülnek csatolásra.  

2. Vállalkozó köteles az árajánlatban foglaltak szerint a Fót, E-közmű adatszolgáltatáshoz 
szükséges geodéziai felmérés (előzetes felmérés szerint 40.125 fm) és adatszolgáltatás 
az ajánlattételi felhívás és arra adott ajánlata szerint elvégezni és annak 
karbantartását a karbantartási időszak alatt folyamatosan teljesíteni. 

 
4.  A szerződés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
3. A Fővállalkozót az 2-4. pontokban vállalt tevékenységéért utólagos felmérés alapján 

történő elszámolással illeti meg a díjazás, melynek alapja a 24.266 fm-t alapul véve 
(kivéve az éves karbantartási díjat) adott vállalkozói ajánlat, melynek mértéke 2.950.000,- 
Ft + a vonatkozó jogszabályok szerinti ÁFA, azaz bruttó 3.746.500,- Ft (Hárommillió-
hétszáznegyvenhatezerötszáz forint). Vállalkozót megillető vállalkozói díj az utólagos 



felmérés esetén sem haladhatja meg a nettó 4.877.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 6.193.790,-
Ft összeget 
A teljesítésigazolást követően Fővállalkozó jogosult a végszámlát benyújtani Megrendelő 
részére 15 napos fizetési határidővel. Megrendelő jogosult a végszámlába beszámítani a 
Fővállalkozó késedelmes vagy nem megfelelő teljesítésén alapuló valamennyi igényét, 
különös tekintettel a megrendelő kötbérigényére. Amennyiben Megrendelő kénytelen a 
jelen szerződéstől elállni, Fővállalkozó csak az elvégzett munkával arányos díjazásra 
tarthat igényt, melybe Megrendelő jogosult beszámítani valamennyi Fővállalkozóval 
szembeni, a jelen szerződésen alapuló igényét. Megrendelő a végszámlából 10 % 
jóteljesítési garancia visszatartására jogosult, melynek kifizetésére a garanciális időszak 
lezárultát követően kerül sor, amennyiben a garanciális időszak alatt Fővállalkozó 
valamennyi javítási kötelezettségét teljesíti, illetve javítási igény nem merül fel. 
Amennyiben Fővállalkozó a garanciális időszak alatt a hibát nem vagy nem megfelelő 
minőségben javítja ki, Megrendelő jogosult azt a garanciális visszatartás terhére más 
kivitelezővel kijavíttatni a Fővállalkozó költségére, mely a garanciális visszatartás 
összegébe beszámításra kerül. Amennyiben a javítás költsége a rendelkezésre álló 
jóteljesítési garancia összegét meghaladja, a különbözetet a Fővállalkozó köteles a 
Megrendelő részére megfizetni. Fővállalkozó a kivitelezési dokumentáció eredeti 
példányát legkésőbb a számla kiegyenlítésével egyidejűleg köteles átadni a megrendelő 
részére.  
A Megrendelő a Fővállalkozói díj kifizetését köteles átutalással teljesíteni. A Fővállalkozó 
számlájára történő késedelmes fizetés esetén a Megrendelő késedelmi kamatot tartozik 
fizetni, melynek mértéke megegyezik a PTK-ban meghatározott mértékkel.  
A Fővállalkozói díj magában foglalja a Fővállalkozó részéről felmerülő valamennyi 
költséget, kiadást, díjat, így ezek külön érvényesítésére a Fővállalkozó nem jogosult. 

 
5. A 2017. június 9. napján megkötött kivitelezési szerződésnek a jelen módosítással nem 
érintett pontjai és rendelkezései változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak, 
beleértve az eredeti teljesítési határidőt is a 24.266 fm-re. A fennmaradó 15.859 fm teljesítési 
határideje 2017. július 31.” 
 
6. Jelen szerződés módosítás aláírására Megrendelő képviselője a 294/2017.(VII.5.) KT-
határozattal kapott felhatalmazást. 
 
A szerződő felek a jelen szerződés-módosítást elolvasás után, közösen értelmezve, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Fót, 2017. július 7.                                                                           
 
 
 ………………………….. ……………………………… 
 Fót Város Önkormányzat …………………………. 
 képv.: Bartos Sándor polgármester képv.:…………………..  
 megrendelő Fővállalkozó 
 
Ellenjegyzem: 
 
Fót, 2017.__.__.  
 
 
-------------------------------------------- 
Dr. Finta Béla jegyző 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 295/2017. 

Tárgy: Döntés a Pirók Ház kapu és kerítés 
felújítás tárgyában lefolytatott ismételt 
versenyeztetési eljárás nyertes 
ajánlattevőjéről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
295/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Pirók Ház kapu és kerítés felújítás tárgyában lefolytatott ismételt 
versenyeztetési eljárás nyertes ajánlattevőjéről 

(126/B. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, Pirók Ház – kapu és kerítés 

felújítása” tárgyában megállapítja, hogy arra egy ajánlat érkezett, mely érvényes és így a 
kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, továbbá úgy dönt, hogy a lefolytatott 
versenyeztetési eljárás nyertese: 
 

Ajánlattevő neve, címe 
Nettó 
ajánlati ár / 
HUF 

Bruttó 
ajánlati ár / 
HUF 

Teljesítési 
határidő / 
munkanap 

Jótállás 
/ hó 

Geldberg Kft. 
6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 7. 

2.328.268,- 2.956.900,- 60 12 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy a nyertes Ajánlattevő Geldberg 
Kft.-vel (6400 Kiskunhalas, Szász K. u. 7.) a szerződést írja alá 126/2017. sz. előterjesztés 3. 
számú melléklete szerinti tartalommal. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1./ pontban meghatározott költségek 
pénzügyi fedezetét 2017. évi költségvetésben a Felújítási kiadások „Pirók Ház helytörténeti 
múzeummá alakítása, felújítás tervezése” előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ döntést követő 10 munkanapon belül 3./ pont: azonnal  

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 296/2017. 

Tárgy: Döntés a Pirók Ház homlokzat 
felújítás versenyeztetési eljárás 
megindítása és belső kialakítás tervezés 
megrendelése tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
296/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Pirók Ház homlokzat felújítás versenyeztetési eljárás megindítása és belső 
kialakítás tervezés megrendelése tárgyában 

(126/C sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a„Fót, Pirók Ház – homlokzat felújítása” 
tárgyában a kivitelezőt versenyeztetési eljárással választja ki és az ajánlattételi felhívást az 
alábbi kivitelezők részére küldi meg a 126-C/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerint: 
 a, Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Csaba utca  4., Szabó István 30/916-3838) 
 b, Grander Home Kft. (2151 Fót, Garabonciás u. 15., Erdélyi Zoltán 70/382-8236) 
 c, Geldberg Kft. (6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 7., Varga Ferenc 30/294-9378) 
 d, TREND Építő Zrt. ( 1047 Budapest, Baross utca 74., Mihály Gyula. 30-697-06-80) 

e, Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. utca 82., Stibli 
László ügyv. 06-1-282-93-91) 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje és 
bírálja el, döntsön a nyertes személyéről. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A 
Testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési 
szerződést a 126-C/2017. sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Czégány Sándor tervezőtől az épület 
végleges kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére kérjen be tervezési árajánlatot 
és a tervezési szerződés aláírására készítsen előterjesztést az októberi rendes ülésre. 
 
3./ Fót Város az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban meghatározott feladat 
pénzügyi fedezetét a 2017. évi költségvetésről szóló 8/2017. számú rendelet II. sz. 
módosításakor - a 123/2017.(III.29.) KT-határozat alapján - a költségvetési rendelet 11. sz. 
mellékletét képező Várólistára helyezi. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 1./ pont: pénzügyi fedezet biztosítását követő 30 munkanapon belül; 2./ pont: 

októberi rendes testületi ülés, leadási határidő: 2017.10.05.; 3./ pont: az Önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. sz. rendelet II. sz. módosításakor 

 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 297/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, Nyugati iparterület 
burkolás, helyreállítás, területrendezés 
tárgyában  
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
297/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés Fót, Nyugati iparterület burkolás, helyreállítás, területrendezés tárgyában  
(166. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvégezteti a Fót, Nyugati iparterületen lévő 
csapadékvíz elvezető 2031 hrsz.-ú főgyűjtő árok karbantartására, és környezete rendbetételére 
vonatkozó munkákat. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti munkára versenyeztetési eljárást indít a 166/2017. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással (amely ajánlattételi felhívás 
2. számú mellékletében szereplő szakmai tartalomban szerepeltetni kell az 5 cm 
fugaszélességet, 3:1 kétszer rostált sóder-cement keverési aránnyal), felhatalmazva egyúttal a 
Polgármestert a felhívás aláírására, valamint az alábbi gazdasági társaságok részére történő 
megküldésére: 
 
1. Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat, 2131 Göd, Csokonai u. 22. 

Óvári László igazgató 0620/3772302 
vgtgod@tir.hu 
 

2. Béta Tipp Kft., 2000 Szentendre, Kondor Béla u. 30.  
Kinál Béla okl. vízépítő mérnök, 0670/4290715 
belakinal@gmail.com 
  

3. Blogék Kft.,  2112 Veresegyház, Hajó u. 3., 
Balogh Sándor ügyvezető, 0620/3432221  
blogekkft@gmail.com 

 
4. PENTA Általános Építőipari Kft. 

2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; e-mail: iroda@pentakft.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473; Adószám: 1452556-2-44 
Tel.: +36-28-529-050; Fax: +36-28-529-070 
 

5. Swietelsky ÉpítőKft. 
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20/B. V.; e-mail: utepites@swietelsky.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-720396; Adószám: 10572795-2-43 
Tel.: 1-889-63-00; Fax: 1-889-63-50 
 

6. HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.; e-mail: balazs.attila@he-do.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-208325; Adószám: 10683833-2-41 
Tel.: 06-37-560-090 Sipos Zsolt (ügyvezető) 
 



7. SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54., e-mail: 
sade@sade.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188; Adószám: 11097875-2-44 
Tel.:1-887-34-00; Fax: 1-205-60-65 

 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jelen határozat 1./ pontjában meghatározott feladat 
tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a döntést a polgármester hozza meg - az ajánlatok értékelésének 
szempontja a legalacsonyabb összegű árajánlat. 
 
4./ A Képviselő-testület a munkák fedezetéhez szükséges összeget Fót Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete „Nyugati iparterület: 
burkolás, helyreállítás, területrendezése” kiadási előirányzatáról biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. 07. 13., 3./ pont: 2017. 07.30., 4./ pont: azonnal. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 298/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város Kommunikációs 
Koncepciója rövidtávú feladatainak 
megvalósításához biztosított keretösszeg 
felosztásáról 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
 

298/2017. (VII.5.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Kommunikációs Koncepciója rövidtávú feladatainak 

megvalósításához biztosított keretösszeg felosztásáról 
(220. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 220/2017. sz. 
előterjesztésben foglaltakra – a Fót Város Kommunikációs Koncepciója Intézkedési Tervében 
részletezett rövidtávú feladatok megvalósítása céljára előirányzott 22.000 eFt keretösszeg 
felhasználását az alábbi bontásban hagyja jóvá: 
 

1./ Arculati kézikönyv elkészíttetésére: 2.000 eFt 
2./ Központi rendezvény-helyszín rendezvény-fejlesztésére tartalékolva: 1.750eFt 

a) Fóti Somlyó-tó és környéke 
b)Városközponti Közösségi Tér 
c) Fáy Présház és környéke 

3./ 2018. évi Fóti Szüret és Fröccs Fesztivál külső rendezvényszervező céggel: 
     bruttó 12.000 eFt 
4./ Honlap kialakítása és üzemeltetése 2017. október 1-től: bruttó 1.650 eFt 
5./ A Város Facebook-oldalának működtetése 2017. júliustól: bruttó 300 eFt 
6./ Online-magazin működtetése 2017. október 1-jétől: bruttó 2.300 eFt 
7./ Előre nem látható kiadásokra szabadon felhasználható tartalék: bruttó 2.000 eFt 

 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont 1-6./ 
alpontjában foglalt feladatok végrehajtására a Képviselő-testület szeptemberi ülésére 
készíttessen ajánlattételi felhívásokat. 
Az ajánlattételi felhívások 2017. VII-VIII. hó közötti időszakban történő kidolgozásába a 
Polgármester vonja be a Képviselő-testület és annak bizottságai tagjait, értesítve őket a 
munkamegbeszélések időpontjáról és helyszínéről. E munkamegbeszéléseken a Képviselő-
testület igényt tart az Önkormányzat stratégiai kommunikációs tanácsadójának részvételére is. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pont 5. 
alpontjára (a Város Facebook-oldalának működtetése 2017. júliustól) vállaljon 
kötelezettséget. 
 



Felelős: polgármester   
Határidő: 1./ és 3./ pont azonnal, 2./ pont: 2017.08.29. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 299/2017. 

Tárgy: „Fót, 1521/2, 1512 és 1511/2 hrsz-
ú ingatlanok ivóvíz ellátása tárgyában” 
versenyeztetési eljárás megindítása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
299/2017. (VII.5.) KT-határozat 

„Fót, 1521/2, 1512 és 1511/2 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz ellátása tárgyában” versenyeztetési 
eljárás megindítása 

(222. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elvégezteti az ivóvíz-vezeték kiépítéseket 
1521/2, 1512 és 1511/2 hrsz-ú ingatlanokra a NALA-MI Kft. által elkészített bekötési terv 
szerint és az ajánlattételi felhívásban szereplő műszaki paraméterekkel.  
 
2./ A Képviselő-testület a 222/2017.sz. előterjesztés 1. számú mellékletét képező ajánlattételi 
felhívást elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, valamint az alábbi 
Ajánlattevőknek történő megküldésére: 
 

� Boka Péter egyéni vállalkozó (Nyilvántartási szám: 3764787 adószám: 58552898-2-33 
Székhely: 2120 Dunakeszi, Kagyló köz 5., Telefon: 06-20-228-48-46, Email: 
kapcsolat.bokapeter@gtweb.hu) 

 
� THERMO ÉPGÉP" Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-

709671, Adószám: 12913095-2-43 Székhely 1205 Budapest, Mártírok útja 75., 
Telefon: 06-1-287-85-33, Email: info@thermoepgep.hu) 

 
� VITÉP '95 Vízügyi és Építőipari Kft. (Cégjegyzékszám: 13-09-069700, Adószám: 

12017539-2-13, Székhely: 2319 Szigetújfalu, Fő utca 1/A., Tel: 06-24-510-445, 
Email: info@vitep95.hu) 
 

� KÖZMŰ-TESZT Építőipari Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-076359, 
Adószám: 10541869-2-42, Székhely: 1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28., Telefon: 
06-30-317-17-11, Email: kozmuteszt@kozmuteszt.hu) 

 
� Szemper Plusz Kft.  

(székhelye: 1152 Budapest, Aporháza u. 13.; 
képviseli: Szabó Tamás 
cégjegyzékszám: 01-09-366466; reg. nyilvántartási sz.: MKIK 11A00803; 
tel.: +36-20/5467364; e-mail: szemper@szemper.hu 

 
3./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a beérkező érvényes ajánlatok értékelési szempontja: a 
legalacsonyabb összegű árajánlat nyer. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
nyertes vállalkozó kiválasztására, és vele a 222/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti Ajánlattételi felhívás 2. sz. mellékletét képező Kivitelezési szerződés aláírására. 
 



4./ A Képviselő-testület az 1./ pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a „Víz szennyvíz bekötése utólagos rákötés 
elkészítése” kiadási előirányzaton biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2017. július 20.; 3./ pont: 2017. augusztus 15 (az 
árajánlatok beérkezését követő 3 munkanap) 4./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 300/2017. 

Tárgy: Döntés az „Elektromos 
töltőállomás alprogram helyi 
önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-
2016)” tárgyú támogatási szerződés 
elfogadásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
300/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés az „Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-
Ö-2016)” tárgyú támogatási szerződés elfogadásáról 

(223. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az „Elektromos töltőállomás 
alprogram helyi önkormányzatok részére (GZR-T-Ö-2016)” tárgyú projekt 223/2017. számú 
előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt támogatási szerződését és felhatalmazza a 
Polgármestert szerződés aláírására, valamint a szerződés aláírását követően szükséges 
intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 301/2017. 

Tárgy: Döntés a 1586/5 és 1586/6 hrsz.-ú 
szám alatti ingatlanok eladására 
beérkezett pályázat értékeléséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
301/2017.(VII.05.) KT-határozat 

Döntés a 1586/5 és 1586/6 hrsz.-ú szám alatti ingatlanok eladására beérkezett pályázat 
értékeléséről 

(228. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, 
Rádl árok 6.) ajánlattevő Fót, 1586/5 és 1586/6 hrsz. alatt felvett, kivett lakóház, udvar 
művelési ágba tartozó, természetben a Fót, Kossuth Lajos u. 28. alatti ingatlanok 
értékesítésére benyújtott pályázatát érvényesnek, az eljárást eredményesnek nyilvánítja és 
elfogadja az ingatlanra vonatkozó megajánlott bruttó 40.950.000,- forint vételárat. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy 1./ pontban meghatározott ingatlanra 
vonatkozóan - az adásvételi szerződés megkötése érdekében - szükséges egyeztetéseket a Lidl 
Magyarország Bt. képviselőjével folytassa le és az egyeztetett szövegű adásvételi szerződést 
írja alá, és az adásvételi szerződéshez kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére felkéri 
a Bartos és Pathy Ügyvédi Irodát. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Lidl Magyarország Bt. 
ajánlattevőt írásban tájékoztassa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ és 3./ pont: azonnal 2./ pont: döntést követő 30 munkanapon belül;  
 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 302/2017. 

Tárgy: Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 
2017. január-június közötti időszakra 
vonatkozó beszámolója 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
302/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2017. január-június közötti időszakra vonatkozó 
beszámolója 

(236. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejlesztési Tanácsnok 2017. január – 
június közötti időszakra vonatkozó, a 236/2017. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
beszámolóját tudomásul veszi - a prioritásként kezelendő feladatok megvalósulásáról 
ugyanakkor a 236/2017. sz. előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti írásbeli tájékoztatásnál 
részletesebb tájékoztatást kér a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Fejlesztési tanácsnokot, hogy a 155-156/2016.(IV.27.) KT-
határozatokban megfogalmazott kötelezettségeinek tegyen eleget: az egyeztető tárgyalásairól 
készített írásos emlékeztetőket is nyújtsa be a Képviselő-testület soron következő rendes 
ülésére. 
 
Felelős: Fejlesztési tanácsnok 
Határidő: 2017. augusztus 29. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 303/2017. 

Tárgy: Döntés a Kossuth utca 3. sz. alatti 
Irattár elektromos áramellátás és 
fűtésfelújítás versenyeztetési eljárás 
megindítása tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
303/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Kossuth utca 3. sz. alatti Irattár elektromos áramellátás és fűtésfelújítás 
versenyeztetési eljárás megindítása tárgyában 

(243. sz. anyag) 
 
1./ A Képviselő-testület a „Fót, Kossuth utca 3. szám alatti ingatlan – fűtés felújítása” 
tárgyában a kivitelezőt versenyeztetési eljárással választja ki a 243/2017. sz. előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással, melyet az alábbi kivitelezők részére küldi 
mega)  

a,   Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Csaba utca 4., Szabó István 30/916-3838) 
b, HYDRO-LÁNG Bt. (2151 Fót, Rév út 77/a., Hőlaki Sándor 20/398-30-21) 
c, Borsi István Egyéni Vállalkozó (1023 Budapest, Frankel Leo út 44., tel: 30-201-61-
77) 

 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje és bírálja el, 
döntsön a nyertes személyéről és a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést írja alá. Az 
értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. 

 
      2./ A Képviselő-testület a 1./ pontban meghatározott költségek pénzügyi fedezetét 2017. évi 

költségvetésben a Felújítási kiadások „Önkormányzati ingatlanok felújítási 
alap”előirányzatterhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ döntést követő 10 munkanapon belül 2./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 304/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. –városüzemeltetési 
tevékenységére vonatkozó- vállalkozási 
szerződésének módosításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
304/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. –városüzemeltetési tevékenységére 
vonatkozó- vállalkozási szerződésének módosításáról 

(67/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Tulajdonos a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom utca 1.; képviseli: Sólyomvári Erika 
ügyvezető) városüzemeltetési feladatellátásáról szóló Vállalkozási szerződés módosítását a 
67/B/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja - felhatalmazva a 
Polgármestert a szerződésmódosítás Önkormányzat nevében történő aláírására. 
 
2./ A Képviselő-testület megbízza a KFT. ügyvezetőjét, hogy készítsen előterjesztést a 
következő rendes testületi ülésre az Üzleti tervének módosításáról a 67/B/2017. sz. 
előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő  új feladatokat figyelembe véve. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékoztassa Dr. Tarnai Richárd 
Kormánymegbízott Urat a megtett intézkedésekről a 67/B/2017. sz. előterjesztés 3. sz. 
melléklete szerint. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ döntést követő 15 napon belül; 2./ 2017. szeptember 27.; 3./ 2017.július 10. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 305/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Önkormányzati 
épületek homlokzat felújítása” - tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
305/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Önkormányzati épületek homlokzat felújítása” - tárgyában 
(180/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felújíttatja az alábbi Önkormányzati épületek 
homlokzatait, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a felújításhoz szükséges ajánlattételi 
felhívás aláírására: 

� Vasbolt épülete, Kossuth u. 3.   
� Virágbolt épülete, Kossuth u. 3.   
� Kossuth utca 1. ( Hatóság és Városfejlesztés)    
� Kossuth u. 1. (Adó csoport épülete)  

 
Az ajánlattételi felhívást az Önkormányzat az alábbi kivitelezők részére küldi meg: 

a, Keszi-Bau Kft. ( 2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4., Szabó István 30/916-3838) 
b, Grander Home Kft. ( 2151 Fót, Garabonciás u. 15., Erdélyi Zoltán 70/382-8236) 
c, Geldberg Kft. ( 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 7., Varga Ferenc 30/294-9378) 

 
Az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó ajánlattevő. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat 
értékelje, a nyertes személyéről a döntést hozza meg és a legalacsonyabb összegű árajánlatot 
adóval a 180/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti kivitelezési szerződést írja alá. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat kivitelezési költségét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Felújítási kiadások Hivatal épület felújítási 
előirányzat” terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017.07.14.; 2./ pont: 2017.07.31., 3./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 306/2017. 

Tárgy: Döntés az ALVEOLA Kft. 
ingatlan vásárlásához az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetése tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
306/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés az ALVEOLA Kft. ingatlan vásárlásához az osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése tárgyában 

(184. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 2027/1 hrsz. alatti telekingatlan 
osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában készített 184/2017. sz. előterjesztést 
napirendjéről leveszi. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 307/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, „Barackos terület” út 
és közműtervezés – tervezési 
megállapodás tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
307/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Fót, „Barackos terület” út és közműtervezés – tervezési megállapodás 
tárgyában 

(224. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Barackos terület út és közmű tervezésére, 
engedélyes és kiviteli szintű terveinek, árazott és árazatlan költségvetésének elkészítése” 
tárgyában a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által leszállított tervek után külön Megállapodás 
alapján 80%-os teljesítést állapít meg, és bruttó 10.477.500,- Ft kifizetéséhez hozzájárul. 
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a 224/2017. sz. előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti 
megállapodás aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
2./ A Képviselő-testület a tervezési díjat a költségvetési rendelet Beruházási kiadások 
„Barackos területfejlesztés (közműterv)” kiadási előirányzatáról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: döntést követő 10 munkanapon belül, 2./ pont: azonnal, 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 308/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Malom utca 1.sz. 
alatti ingatlan és a kisalagi temető 
fejlesztése” tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
308/2017.(VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Malom utca 1.sz. alatti ingatlan és a kisalagi temető fejlesztése” 
tárgyában 

(225. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. Malom utca 1. szám alatti székhelye biztonsági rendszerének javítására, riasztóval, udvart 
is figyelő-érzékelő riasztóval, 4 db-os kamera rendszerrel, beléptetővel történő felszerelésére 
versenyeztetési eljárással választja ki e munkálatok kivitelezőjét . A Testület e céllal a a 
225/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi kivitelezők 
részére küldi meg: 

1) Andrin Kft. (2151 Fót, Szent Benedek Park 23.) Glázer Andrea 06 30 9522 992 
2) Abszolút Védelem Kft. (2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 28.) Szeles János 06-20-

212-22-32 
3) For Rest Kft. (1164 Budapest, Ostorhegy utca 31.) Kaposi Gábor 06 70 381 4346 

 (lsd. 2. sz. melléklet) 
4) Euroflic Kft, (1164 Budapest, Vidámvásár utca 115.) Károlyi Tamás 70/413-3907 
5) Kádár Vagyonvédelmi Távfelügyelet és Szolgáltató Kft, (8142 Úrhida, Újszőllők 

4.) Kádár Csaba Gábor: 70/3649694  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje és bírálja el, 
döntsön a nyertes személyéről. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést írja alá. 
 
2./ A Fót, Malom utca 1. szám alatti épület villámvédelmi rendszerének felújítására a 
kivitelezőt versenyeztetési eljárással választja ki és az ajánlattételi felhívást az alábbi 
kivitelezők részére küldi meg a 225/2017. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerint: 

1) G-Y-P Elektro Bt. (2151 Fót, Berda József utca 25.) Győri Péter 06 20 99 60 104 
2) Arany Villany Bt. (2151 Fót, Arany János u.12.) Tóth György 06 30 98 94 400 
3) Laki-Vill Kft.(2151 Fót, Hegyalja út 64/b Füstös László 06 20 929 29 44 

 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje és bírálja el, 
döntsön a nyertes személyéről. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kivitelezési szerződést írja alá. 
 
3./ A Kisalagi temető térfigyelő és közvilágítás kivitelezőjét versenyeztetési eljárással 
választja ki és az ajánlattételi felhívást az alábbi kivitelezők részére küldi meg a 225/2017. sz. 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerint: 

1) Andrin Kft. (2151 Fót, Szent Benedek Park 23.) Glázer Andrea 06 30 9522 992 
2) Abszolút Védelem Kft. (2151 Fót, Móricz Zsigmond utca 28.) Szeles János06-20-

212-22-32 



3) For Rest Kft. (1164 Budapest, Ostorhegy utca 31.) Kaposi Gábor 06 70 381 4346 
(lsd. 2. sz. melléklet) 

4) Euroflic Kft, (1164 Budapest, Vidámvásár utca 115.) Károlyi Tamás 70/413-3907 
5) Kádár Vagyonvédelmi Távfelügyelet és Szolgáltató Kft, (8142 Úrhida, Újszőllők 

40.) Kádár Csaba Gábor: 70/3649694  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje és bírálja el, 
döntsön a nyertes személyéről. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést írja alá 
 
4./ A Képviselő-testület az 1./-2./-3./ pontban meghatározott feladat pénzügyi fedezetét a 
8/2017.(II.23.) számú önkormányzati rendelet „Beruházási kiadások Malom utca 1. 
Villámvédelem, riasztó, közvilágítás” előirányzatról biztosítja.  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje és bírálja el, 
döntsön a nyertes személyéről. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel kivitelezési 
szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./-3./pont: ajánlattételi felhívás kiküldése 2017.07.12. kivitelezői szerződés 
aláírás:   2017.08.05.; 4./pont: azonnal   
 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 309/2017. 

Tárgy: Fót Város 2017. évi 
rendezvényeinek kiegészítő támogatása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
309/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Fót Város 2017. évi rendezvényeinek kiegészítő támogatása 
(227. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés „Egyéb kulturális 
tartalék keret” előirányzatáról átcsoportosít a Fóti Búcsú és VII. Paradicsomfesztiválra 3 
millió Ft, a Fóti Szüret és 7. Fröccsfesztiválra 4 millió Ft kiegészítő támogatást. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 310/2017. 

Tárgy: Döntés a VEKOP-7.3.4-17 
Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért nevű pályázaton 
történő részvétel támogatásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
310/2017.(VII.5.) KT- határozat 

Döntés a VEKOP-7.3.4-17 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért nevű 
pályázaton történő részvétel támogatásáról 

(230. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VEKOP-7.3.4-17, 
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázaton történő részvételt 
támogatja, egyben felkéri a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ igazgatóját a 
pályázat megírására, benyújtására. 
Felelős: polgármester  
Határidő: 2017. 07.31. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 311/2017. 

Tárgy: Döntés a Kossuth Lajos u. 1.sz. 
alatti Önkormányzati épület gázbetáp  
vezeték áthelyezéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
311/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a Kossuth Lajos u. 1.sz. alatti Önkormányzati épület gázbetáp  
vezeték áthelyezéséről 

(233. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth Lajos utca 1. sz. alatti hivatali 
épület gázcső betáp-vezetékének az utcai elzárótól a gázóráig terjedő szakaszra történő 
áthelyezése kivitelezési munkálataira versenyeztetési eljárással választja ki a kivitelezőt. 
Ennek céljával a 233/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást az 
Önkormányzat alábbi kivitelezők részére küldi meg: 

a, Keszi-Bau Kft. ( 2120 Dunakeszi, Csaba u. 4., Szabó István 30/916-3838) 
b, Hydro-Láng Bt. ( 2151 Fót, Rév u. 77/a., Hőlaki Sándor 20/398-3021) 
c, Borsi István egyéni vállalkozó ( 1023 Budapest, Frankel Leó út 84., 30/201-6177) 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje ki, 
a nyertes személyéről a döntést hozza meg és a kivitelezési szerződést írja alá a 233/2017. sz. 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
nyertes a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó Ajánlattevő. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 8/2017. (II.23.) számú 2017.évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelet a Felújítási kiadások „Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” 
kiadási előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: ajánlattételi felhívás kiküldése 2017. július 07., kivitelezési szerződés 
aláírás 2017. július 24., 2./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 312/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, József Attila utca, 
2032/28 hrsz.-ú ingatlan szilárd 
burkolattal való ellátása érdekében 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
312/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés Fót, József Attila utca, 2032/28 hrsz.-ú ingatlan szilárd burkolattal való ellátása 
érdekében tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

(237. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul és 
engedélyezi 2032/23, 2032/31 és 2032/27 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosainak a 2032/28 hrsz.-
ú út szilárd útburkolattal való ellátását saját finanszírozásból és szervezésben, amennyiben a 
szükséges hatósági engedélyeket benyújtja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást az 1./ pont 
szerinti engedélyek beérkezését követően írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1.-2./ pont: a hatósági engedélyek beérkezésétől számított 15 munkanap 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 313/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, Arany János utcai 
árok lefedésével kialakítandó parkolók 
engedélyezési tervének elkészíttetéséről 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
313/2017. (VII.5) KT-határozat 

Döntés Fót, Arany János utcai árok lefedésével kialakítandó parkolók engedélyezési 
tervének elkészíttetéséről 

(245. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli „Fót, Arany János utcai árok 
lefedésével kialakítandó parkolók” engedélyezési tervdokumentációját, valamint kiviteli 
terveit, továbbá árazott és árazatlan költségvetés elkészítését és összeállítását, a szükséges 
hatósági és közműegyeztetések lefolytatását és dokumentálását, az engedélyek/jóváhagyások 
beszerzését. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert árajánlatok - alábbi gazdasági 
társaságoktól való - bekérésére az 1./ pont végrehajtása érdekében: 
 

TURA-Terv Mérnökiroda Kft. 
1145 Budapest, Gyarmat utca 30.; e-mail: tura-terv@tura-terv.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-701922; Adószám: 12602908-2-42 
Tel.: +36-30-236-3156; 
 
RODEN Mérnöki Iroda Kft. 
1089 Budapest, Villám u. 13.; e-mail: roden@roden.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-160257; Adószám: 10624672-2-42 
Tel.: +36-1-814-9700; Fax: +36-1-814-9703 
 
NALA-MI Mérnöki Iroda Kft. 
2146 Mogyoród, Templom út 9.; e-mail: iroda.nalami@gmail.com 
Cégjegyzék szám: 13-09-142997; Adószám: 23073289-2-13 
Tel.: +36-30-952-6285 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok 
nyertesének kiválasztásáról döntsön - az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb 
összegű ár.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a döntést követően a tervezési szerződés 
megkötésére a nyertes Ajánlattevővel.  
 
5./ A Képviselő-testület a tervezési díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet ” 
Önkormányzati Intézmények megközelítése parkolók, csap. Víz stb. (Arany János utcában a 
lakók, az iskola használói részére a parkolási lehetőség bővítése) tervezés és kivitelezés” a 
bruttó 37.150.000,- Ft kiadási előirányzatról biztosítja  
 



Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követő 5 munkanapon belül, 4./ pont: a döntést követő 15 
munkanapon belül. 5./ pont: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 314/2017. 

Tárgy: Fót Város települési főépítészi 
feladatainak ellátása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
314/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása 
(247. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési főépítészi tevékenység ellátására 
Krajl Károllyal kötött megbízási szerződést – pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül - 2017. 
december 1.-2019. december 31. közötti időtartamra (változatlan feltételekkel) nem 
hosszabbítja meg. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 315/2017. 

Tárgy: Fót Város települési főépítészi 
feladatainak ellátása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
315/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása 
(247. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város települési főépítészi feladatainak 
ellátásra a 247/2017. számú előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal nem ír ki 
pályázatot. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 316/2017. 

Tárgy: Döntés a helyi egyházak 
együttműködési és támogatási irányelvei 
módosításáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
316/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a helyi egyházak együttműködési és támogatási irányelvei módosításáról 
(129/A. sz.  S/1 anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 154/2017.(IV.26.) KT- 
határozat 1. sz. mellékletét képező egyház-támogatási koncepcióját nem módosítja – 
ugyanakkor az Önkormányzat költségvetéséből évi 300.000,-Ft működési támogatást biztosít a 
Váci Görögkatolikus Parókia Észak-Pest- és Nógrád Megye Szórványegyházközség részére, 
felhatalmazva a Polgármestert erre irányuló támogatási kérelem esetén a támogatási szerződés 
megkötésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 317/2017. 

Tárgy: Döntés a Pirók ház helytörténeti 
múzeummá kialakításához szükséges 
néprajz szakértő kiválasztása tárgyában 
lefolytatandó versenyeztetési eljárás 
megindításáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

317/2017. (VII.5.) KT-határozat 
Döntés a Pirók ház helytörténeti múzeummá kialakításához szükséges néprajz szakértő 

kiválasztása tárgyában lefolytatandó versenyeztetési eljárás megindításáról 
(250. sz. - S/4 anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helytörténeti Múzeum kialakításának 
szakértői tanulmánya 2017” elnevezésű versenyeztetési eljárást, a 250/2017. számú 
előterjesztés 1. sz. melléklete alapján megindítja. Felkéri a polgármestert az ajánlattételi 
felhívás aláírására, és az alábbi szakértőknek történő megküldésére. Versenyeztetési eljárás 
nyertese a legalacsonyabb árajánlatot benyújtó szakértő. 
 
név: Máté György etnográfus, muzeológus, a Néprajzi Múzeum főosztályvezetője 
e-mail: mat@neprajz.hu 
 
név: Hála József etnográfus, a Magyar Állami Földtani Intézet nyugalmazott muzeológusa 
e-mail: jozsefhala@gmail.com 
 
név: dr. Bali János etnográfus, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet  
e-mail: janos.bali@nski.gov.hu 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás 
nyertesére vonatkozó döntést hozza meg, illetve a Vállalkozási Szerződést írja alá.  
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelet, 2. számú 
módosításában, „Pirók ház helytörténeti múzeummá történő alakítás, tervezési feladatok” 
kiadási előirányzatán bruttó 2.540 e Ft összegben biztosítja.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntést követő 2 napon belül 3./ pont: azonnal; 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 318/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Béke utcai Óvoda 
és a Fóti Ökomenikus Iskola előtti 
burkolatszélesítés és járda építése” és a 
„Fót, Jókai és Molnár utca felújítása” 
tárgyú munkákhoz műszaki ellenőri 
feladatok ellátásáról 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 5-i rendes, nyilvános üléséről 

 
318/2017. (VII.5.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Béke utcai Óvoda és a Fóti Ökomenikus Iskola előtti burkolatszélesítés és 
járda építése” és a „Fót, Jókai és Molnár utca felújítása” tárgyú munkákhoz műszaki 

ellenőri feladatok ellátásáról 
(231/A. sz. - S/5 anyag) 

 
1./ A Képviselő-testület a Fót, Béke utcai Óvoda és a Fóti Ökumenikus Iskola előtti 
burkolatszélesítés és járda építéséhez és a Fót, Jókai és Molnár utca felújításához szükséges 
műszaki ellenőr kiválasztására Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati 
Hivatal Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít, és felkéri polgármestert az 
ajánlattételi felhívás (231/A-S/5/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklet) az alábbiakban 
felsorolt gazdasági szereplők részére küldje meg: 
 

1. Hidrokultúra Kft., (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.( Pál János ügyvezető 
hkultura@freemail.hu 

2. Óvári László egyéni vállalkozó, (2131 Göd, Csokonai u.22.)  
vgtgod@tir.hu 

3. Béta Tipp Kft., (2000 Szentendre, Kondor Béla u. 40.) Kínál Béla ügyvezető, 
belakinal@yahoo.com 

 
2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a beérkező érvényes ajánlatok értékelési szempontja: a 
legalacsonyabb összegű árajánlat nyer. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására, és vele a 231/A/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti Ajánlattételi felhívás 5. sz. mellékletét képező Megbízási szerződés aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelete – 
Önkormányzati intézmények megközelítése (Béke utcai Óvoda és a Fóti Ökomenikus iskola 
előtti burkolatszélesítés és járdaépítés - kiadási előirányzatán biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntést követő 10 napon belül; 2./ pont: az ajánlatok beérkezését követő 5 
munkanap; 3./ azonnal 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 6. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/319/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, hat utca útépítésére vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindításáról, a műszaki 
ellenőr kiválasztásáról, valamint a „Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása” című pályázaton 
történő részvételről (Z/248/A- sz. anyag) 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. július 19-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
Z/319/2017.(VII.19.) KT-határozat 

Döntés a Fót, hat utca útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a műszaki 
ellenőr kiválasztásáról, valamint a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” című pályázaton történő 

részvételről 
(Z/248/A- sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági 
Minisztérium által megjelentetett „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
tárgyában.  
 
2./ A pályázat keretében az Önkormányzat 

� a Batthyány utca (hrsz.: 2474), 
� a Bem József utca (hrsz.: 2566), 
� a Kazinczy utca (hrsz.: 3184) és 
� a Vas Gereben (hrsz.: 2518) utca új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére, 
� a Szent Imre utca (hrsz.: 4304) meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújítására és 
� a Nyugati iparterületen lévő csapadékvíz elvezető 2031 hrsz.-ú főgyűjtő árok 

fejlesztésére  
nyújt be támogatási igényt. 
 
3./ A Képviselő-testület a pályázat összeállításához, annak kezeléséhez szerződött partnerét, a 
Forrás-Trend Kft-t veszi igénybe, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
beadásához szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat esetleges 
hiánypótlásához szükséges dokumentumok aláírására, illetve a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
4./ A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész fedezetét az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet Beruházási (felhalmozási) kiadások „11 
utca kivitelezés” kiadási előirányzatáról biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 14. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 20. 
 
Verebes Viktor 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/320/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, hat utca útépítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a 
műszaki ellenőr kiválasztásáról, valamint a 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” 
című pályázaton történő részvételről (Z/248/A- sz. 
anyag) 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. július 19-i rendkívüli, zárt üléséről 
 

Z/320/2017.(VII.19.) KT-határozat 
Döntés a Fót, hat utca útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a műszaki 

ellenőr kiválasztásáról, valamint a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” című pályázaton történő 

részvételről 
(Z/248/A- sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z/281/2017. (VII.5.) KT-határozatának 1. és 
4. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, hat utca útépítésére" vonatkozó – 
a Batthyány utca, Bem József utca, Kiss József utca, Sípos Pál tér északi oldala, Táncsics 
Mihály köz és a Vas Gereben utca, útburkolatának kiépítését célzó - közbeszerzési eljárást a 
Z/248/-A/2017 számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, közbeszerzési eljárás 
lefolytatására irányuló felkérés alapján megindítja, felkérve a Polgármestert annak aláírására.” 
 
„4./ A Képviselő-testület a Fót, hat utca útépítéséhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztására 
Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Versenyszabályzata alapján 
versenyeztetési eljárást indít, és felkéri Polgármestert, hogy a Z/248-A/2017. sz. előterjesztés 
4. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást az alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők 
részére küldje meg: 
4. Hidrokultúra Kft., (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.) Pál János ügyvezető 

hkultura@freemail.hu 
5. Óvári László egyéni vállalkozó, (2131 Göd, Csokonai u.22.)  

vgtgod@tir.hu 
6. Béta Tipp Kft., (2000 Szentendre, Kondor Béla u. 40.) Kínál Béla ügyvezető, 
 belakinal@yahoo.com 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a versenyeztetési eljárás során a döntés 
meghozatalára, a nyertes Ajánlattevő kiválasztására (a kiválasztás szempontja a 
legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevő), továbbá a nyertes Ajánlattevővel a megbízási 
szerződés aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 20. 
 
Verebes Viktor 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/321/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, hat utca útépítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a 
műszaki ellenőr kiválasztásáról, valamint a 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” 
című pályázaton történő részvételről (Z/248/A- sz. 
anyag) 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. július 19-i rendkívüli, zárt üléséről 
 

Z/321/2017.(VII.19.) KT-határozat 
Döntés a Fót, hat utca útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a 

műszaki ellenőr kiválasztásáról, valamint a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” 

című pályázaton történő részvételről 
(Z/248/A- sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 297/2017. (VII.5.) KT-határozatának 
végrehajtási határidejét az alábbi szerint módosítja:  
„Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. 08. 15., 3./ pont: 2017. 09.15., 4./ pont: 
azonnal.” 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 20. 
 
Verebes Viktor  
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/322/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, hat utca útépítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a 
műszaki ellenőr kiválasztásáról, valamint a 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” 
című pályázaton történő részvételről (Z/248/A- sz. 
anyag) 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. július 19-i rendkívüli, zárt üléséről 
 

Z/322/2017.(VII.19.) KT-határozat 
Döntés a Fót, hat utca útépítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról, a 

műszaki ellenőr kiválasztásáról, valamint a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása” 

című pályázaton történő részvételről 
(Z/248/A- sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a – pályázat-kiírásról szóló – 
Z/273/2017.(VII.5.) KT-határozatát visszavonja. 
 
2./ A Képviselő-testület a Forrás Trend Kft. - Z/248/2017. számú előterjesztés 5. számú 
mellékletben foglalt, önkéntes felajánlásáról szóló - nyilatkozata alapján a Kft-vel 2016. 
augusztus 1-vel kötött szerződését 1 évvel meghosszabbítja, azzal a kiegészítéssel, hogy az 
Önkormányzat még esetleges sikerdíjat is legfeljebb a Közbeszerzési törvényben rögzített, 
közbeszerzésre nem köteles értékhatárig fizet a Vállalkozó Forrás-Trend Kft-nek. 
 
3./ A Képviselő-testület abban az esetben hatalmazza fel a Polgármestert az e határozat 
2./pontjában meghatározott tartalmú szerződés-módosítás aláírására, amennyiben az 
Önkormányzat Közbeszerzési szaktanácsadója írásban nyilatkozik arról, hogy a szerződés-
módosítás nem közbeszerzési eljárás-köteles.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 20. 
 
Verebes Viktor  
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 323/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, Deák Ferenc utca 
burkolat felújítás pótmunkáiról (144/A. sz. 
anyag) 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. július 19-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

323/2017.(VII.19.) KT-határozat 
Döntés Fót, Deák Ferenc utca burkolat felújítás pótmunkáiról  

(144/A. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Deák Ferenc utca 1-15. közötti 
szakaszán a pótmunkát elvégezteti a 144/A/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
műszaki tartalommal, valamint felkéri a Polgármestert a (144/A/2017. sz. előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti) módosított kivitelezői szerződés  aláírására. 

 
2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pont szerinti munkára a költségvetési 
fedezet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet 
Beruházási kiadások: „Deák F. utca kopórétegének felújítása (pályázati alap)” kiadási 
előirányzatán rendelkezésre áll. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 7 munkanapon belül, azaz 2017. 07. 
28-ig.  
 
 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. július 20. 
 
Verebes Viktor  
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 324/2017. 

Tárgy: Döntés a Németh Kálmán 
Emlékház kisépületének felújítását, 
interaktívvá fejlesztését célzó részletes 
feladatsorral kapcsolatos pályázati 
támogatás kiegészítéséről 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 18-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

324/2017. (IX.18.) KT-határozat 
Döntés a Németh Kálmán Emlékház kisépületének felújítását, interaktívvá fejlesztését 

célzó részletes feladatsorral kapcsolatos pályázati támogatás kiegészítéséről 
(128/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a Kubinyi Ágoston Program 
(muzeális intézmények szakmai támogatása) pályázaton elnyert 2.000.000.-Ft 100%-os 
intenzitású támogatás összegét 1.018.000.-Ft-al és felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos összes dokumentum aláírására. 
 
2./ A Képviselő-testület a Kubinyi Ágoston Program (muzeális intézmények szakmai 
támogatása) pályázaton nyert támogatás kiegészítéséhez szükséges 1.018.000 forint 
többletköltséget az Önkormányzat 2017. évi költségvetés Beruházási kiadások „Pályázati 
Alap” kiadási előirányzatán biztosítja. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 18. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 325/2017. 

Tárgy: Területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezése Fót Város 
közigazgatási területén beépítésre szánt 
terület kivételes kijelölésére a 
közigazgatási határtól számított 200 
méternél közelebbi területen, valamint 
területcsere vonatkozásában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 18-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
325/2017. (IX.18.) KT-határozat 

Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése Fót Város közigazgatási területén 
beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a közigazgatási határtól számított 200 

méternél közelebbi területen, valamint területcsere vonatkozásában 
(64/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Fót közigazgatási területén 
beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a közigazgatási határától számított 200 méternél 
közelebbi területen, valamint a területcserére irányuló területrendezési hatósági eljárást 64/A 
számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező CS2 táblázat szerint. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a területrendezési hatósági eljárásokról 
szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés d) pont db) alpontja és f) pontja 
figyelembevételével a 3.§ (3) bekezdése alapján a területrendezési hatósági eljárás 
megindítására irányuló, térségi terület-felhasználási engedély iránti kérelmet a területi 
hatástanulmány elkészültét követően nyújtsa be az állami főépítészi hatáskörben eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. november 10. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 326/2017. 

Tárgy: Területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezése Fót Város 
közigazgatási területén beépítésre szánt 
terület kivételes kijelölésére a 
közigazgatási határtól számított 200 
méternél közelebbi területen, valamint 
területcsere vonatkozásában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 18-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

326/2017. (IX.18.) KT-határozat 
Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése Fót Város közigazgatási területén 
beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a közigazgatási határtól számított 200 

méternél közelebbi területen, valamint területcsere vonatkozásában 
(64/A. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 325/2017.(IX.18.) KT határozat szerinti 
területrendezési hatósági eljárás iránti kérelemhez a - 76/2009 (IV. 8.) Korm. rendelet 1. 
számú melléklete szerinti tartalommal a Mű-Hely Zrt. által mellékelt szerződéstervezet 
alapján megrendeli a Mű-Hely Zrt-től a területcserékre vonatkozó hatásvizsgálatot. Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 64/A/2017. számú 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti Mű-Hely Zrt.- vel kötendő tervezési szerződést írja alá.  
 
2./ A Képviselő-testület a 350.000.-Ft fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 8/2017.(II.23.) számú önkormányzati rendelet Beruházási kiadások „Egyéb 
településrendezési eszközök költsége” kiadási előirányzatáról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:1./ pont: 10 munkanap, 2./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 18. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 327/2017. 

Tárgy: Területrendezési hatósági eljárás 
kezdeményezése Fót Város 
közigazgatási területén beépítésre szánt 
terület kivételes kijelölésére a 
közigazgatási határtól számított 200 
méternél közelebbi területen, valamint 
területcsere vonatkozásában 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. szeptember 18-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
327/2017. (IX.18.) KT-határozat 

Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezése Fót Város közigazgatási területén 
beépítésre szánt terület kivételes kijelölésére a közigazgatási határtól számított  

200 méternél közelebbi területen, valamint területcsere vonatkozásában 
(64/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
javaslatára, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény 24. § (1) bekezdés b) 
pontjának felhatalmazása alapján kezdeményezi a Keszi-hegy területén az ökológiai folyosó 
kijelölésével érintett terület helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítását. 
 
2./ A helyi védelem alá vont terület kiterjedését a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által 
készített, az ökológiai folyosó övezetének határait tartalmazó térkép alapján kell 
megállapítani, ezért a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terület helyi védetté 
nyilvánítást készítse elő, és a védetté nyilvánítással kapcsolatos eljárást folytassa le. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 90 nap 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 18. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 328/2017. 

Tárgy: A Budapesti Agglomerációs Terv 
módosításának véleményezése 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 18-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

328/2017. (IX.18.) KT-határozat 
A Budapesti Agglomerációs Terv módosításának véleményezése 

(296. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Területrendezési Tervről és a 
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvények tervezett módosításáról a 
296/2017. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint alkot véleményt.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e határozatot és a 296/2017. sz. 
előterjesztés 1. számú mellékletét küldje meg a véleményt kérő hatóságnak.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 18. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
  

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/329/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 2593, 2595/1 és 2597 
hrsz.-ú telkek ½ tulajdonrészének 
megvásárlásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/329/2017. (IX. 27.) KT-határozat  
Döntés a Fót 2593, 2595/1 és 2597 hrsz.-ú telkek ½ tulajdonrészének megvásárlásáról 

(Z/86/A. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el A. E. tulajdonostárs ajánlatát 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Fót 2595/1 hrsz-ú, a 
Fót 2593 hrsz-ú és Fót 2597 hrsz-ú telkek A. E. ½ részbeni tulajdonának megvásárlása 
érdekében. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a felajánlót. 
 
3./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy eredményes tárgyalás esetén készíttessen 
előterjesztést a következő Képviselő-testületi ülésre. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntést követő 60 munkanapon belül; 2./ pont: a döntést követő 10 
munkanapon belül; 3./ pont: a tárgyalások lezárását követő Képviselő-testületi ülés. 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/330/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 2032/43, 44 hrsz.-ú 
ingatlanok értékesítéséről 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/330/2017.(IX.27.) KT-határozat  
Döntés a Fót 2032/43, 44 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről 

(Z/121/B. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót 2032/43 és Fót 2032/44 hrsz-ú 
ingatlanok értékesítésére vonatkozóan felhatalmazza a Polgármester, hogy egy alkalommal 
írjon ki kétfordulós, nyílt pályázatot a Z/135/2017. (IV. 26.) határozat szerinti feltételekkel 
úgy, hogy a felhívás háromszor, két egymást követő, két terjesztési naponként országos 
napilapban is megjelenjen.  
 
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat érvénytelensége vagy 
eredménytelensége esetén a pályázatot 2018. szeptember 30-ig, azonos feltételekkel 
ismételten kiírja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntést követő 30 munkanapon belül; 2./ pont: 2018. szeptember 30-ig. 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/331/2017. 

Tárgy: A Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. tulajdonában lévő 5351/279 hrsz.-ú 
telekingatlan megosztásának javaslata 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/331/2017.(IX.27.) KT-határozat 
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában lévő 5351/279 hrsz.-ú telekingatlan 

megosztásának javaslata 
(Z/174/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város önkormányzata Képviselő-testülete a Z/174/A/2017. számú előterjesztés 1. 
számú mellékletét képező pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, és felhatalmazza a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a döntést küldje meg a pályázónak – 
egyidejűleg a pályázatot bruttó 30.000,-Ft/m2 eladási árral ismételten írja ki. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a 
telekmegosztás lehetőségét vizsgáltassa meg Fót Város Főépítészével, továbbá készítsen 
kalkulációt a szükséges tervezési munka, engedélyezési eljárások, a kialakítandó telkek 
közművesítési és útépítési költségeiről.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
kalkuláció eredményeképpen, a Képviselő-testület 2017. októberi rendes ülésére készítsen 
előterjesztést, bemutatva a számításokat és tegyen javaslatot a vételár kialakítására, csatolva 
az előterjesztéshez az új kétfordulós pályázati kiírást.    
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntést követő 5 munkanapon belül, 2./-3./ pont: 2017. szeptember 30. (a 
Képviselő-testület 2017. októberi ülése elé) 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/332/2017. 

Tárgy: Döntés a Fáy présház 
tulajdonrészének megvásárlásról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/332/2017.(IX. 27.) KT-határozat 
Döntés a Fáy présház tulajdonrészének megvásárlásról 

(Z/252. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
bruttó 30.000.000.- Ft-os vételáron tegyen ajánlatot a Fóti Centrum Kereskedelmi és Ipari 
Kft.-nek a Fót 6427/2 hrsz-ú ingatlanban (Fáy présház) lévő ¾ tulajdonrésze megvételére.   
 
2./ A Képviselő-testület leszögezi, hogy az 1./ pontban leírt ingatlanban Fót Város 
Önkormányzata ¼ tulajdonrészének elválaszthatatlan részét képezik az ingatlanban fellelhető 
eredeti bútorzat és berendezési tárgyak. 
 
3./  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát az adásvételi szerződés elkészítésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárások 
lebonyolításával. Ara az esetre, ha az e határozat 1./ pontja szerinti vételár-ajánlatot a 
Tulajdonos elfogadja, a Testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 
Önkormányzat nevében történő aláírására. 
 
4./ Amennyiben a Fóti Centrum Kereskedelmi és Ipari Kft. nem fogadja el Fót Város 
Önkormányzata 1./ pont szerinti ajánlatát, úgy a Polgármester folytasson további 
tárgyalásokat a Fóti Centrum Kereskedelmi és Ipari Kft. által tett ajánlat figyelembe vételével 
és a kialkudott vételárat – az annak megfelelő adásvételi szerződés tervezetével - terjessze a 
Képviselő-testület elé.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntés követő 10 munkanapon belül; 2./ pont: azonnal; 3./ pont: a Kft. 
által aláírt adásvételi szerződés kézhezvételét követ 5 munkanapon belül; 4. / pont: a 
tárgyalások lezárását követő rendes KT-ülésre. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/333/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 1301 hrsz.-ú 
ingatlanon fennálló elővásárlási jog 
érvényesítéséről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/333/2017.(IX. 27.) KT-határozat 
Döntés a Fót 1301 hrsz.-ú ingatlanon fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről 

(Z/253. sz. anyag) 
 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Z/253/2017. sz. előterjesztés szerinti 
vételáron nem kíván élni a Fót 1301 hrsz-ú ingatlanok 24/48-ad hányadára vonatkozó 
elővásárlási jogával. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e döntést küldje meg az adásvételi 
szerződésben megjelölt Dr. Fodor Ákos Ügyvédi Irodának és a kérelmező résztulajdonosoknak.      
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: döntést követő 10 napon belül. 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/334/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 1108, 1109 hrsz.-ú 
megvásárlásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/334/2017.(IX.27.) KT-határozat  
Döntés a Fót 1108, 1109 hrsz.-ú megvásárlásáról 

(Z/260. sz. anyag) 
 
1./ A Képviselő-testület elfogadja a Z/260/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete 
szerinti szerződés-tervezetet.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát a szerződés elkészítésével és a hatósági eljárásokhoz szükséges cselekmények 
lebonyolításával. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Iroda által készített adásvételi szerződést írja alá.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 50 munkanapon belül; 3./ pont: döntést 
követő 30 munkanapon belül  

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/335/2017. 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat jogi 
képviselete ellátásának elmúlt félévi 
tapasztalatairól 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/335/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának 

elmúlt félévi tapasztalatairól 
(Z/266. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Dr. Nagy Attila egyéni 
ügyvéd és a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda 2017. március 1-től 2017. augusztus 31-ig 
tartó időintervallumra vonatkozó beszámolóját.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/336/2017. 

Tárgy: Muharay Színház megalakítása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/3362017.(IX.27.) KT-határozat 
Muharay Színház megalakítása 

(Z/269. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2017. évi intézményi költségvetése javára 8.000.000,-Ft+Áfa – 
azaz Nyolcmillió forint + Áfa – összegű pótelőirányzatot biztosít azzal a céllal, hogy az 
FKKK Vörösmarty Művelődési Ház befogadja 2017. október 1-jétől a Muharay Színház 
alakuló társulatát. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti rendelkezésnek megfelelő 
költségvetési fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. sz. módosításakor 
építse be a „Városi rendezvények” előirányzat terhére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri az FKKK igazgatóját, hogy az FKKK 2018. évi program- és 
költségterve részeként terjessze a Képviselő-testület novemberi ülése elé a Muharay Színház 
működtetésének 2018. évi részletes költségtervét, megjelölve abban az Önkormányzat 
költségvetési terheit csökkentő külső bevételi források tervszámait is. 
 
Felelős: 1.-2./ pont: polgármester, 3./ pont: FKKK igazgató 
Határidő: 1-2./ pont: 2017. október 05. 3./ pont: 2017. október 18. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/337/2017. 

Tárgy: Megyei kitüntetésekre 
felterjesztések 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/337/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Megyei kitüntetésekre felterjesztések 

(Z/272. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tudomásul véve az Emberi Erőforrás 
Bizottság Z/135/2017.(IX.19.) EEB-határozatáról kapott tájékoztatást – a Pest Megyei 
Közgyűlés által alapított sport-díjakra 2017. szeptember 29. 10 óráig beérkező javaslatokról a 
Testület októberi rendes ülésén dönt. 
Felelős: EEB-elnök 
Határidő: 2017. október 19. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/338/2017. 

Tárgy: A Fót Fejlődéséért Közalapítvány 
kuratóriumi és ellenőrző bizottsági 
tagjainak megválasztásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/338/2017.(IX.27.) KT-határozat 
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagjainak 

megválasztásáról 
(Z/281. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító, a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány kezelőjeként – a jelenlegi Kuratóriumi tagok mandátumnak 2017. szeptember 
24-i megszűnése miatt - az alábbi Kuratóriumot hozza létre: 
 a kuratórium elnökeként Szent-Iványi Gézát (lakcím: 2151 Fót, Napfény utca 1., 
születési hely és idő: Gyöngyös, 1952.03.22., anyja neve: Gergely Julianna) bízza meg, 
 a kuratórium gazdasági vezetőjeként Kovácsné Köpf Juliannát (lakcím: 2151 Fót, 
Baross Gábor utca 57., születési hely és idő: Budapest IV., 1971. 07. 27., anyja neve: Barna 
Julianna) bízza meg, 
 a kuratórium titkáraként Simon Ildikót (lakcím: 2151 Fót, Petőfi Sándor utca 2., 
születési hely és idő: Budapest XIII., 1985. 11. 26., anyja neve: Lassú Erzsébet) bízza meg, 
 a kuratórium tagjaiként: 
 Gódor Istvánnét (lakcím: 2151 Fót, Virág utca 4., születési hely és idő: Bátaapáti, 
1951. 01. 24., anyja neve: Tóth Margit), 
 Gulyás Sándornét (lakcím: 2151 Fót, Szent Imre utca 20., születési hely és idő: 
Berettyóújfalu, 1952. 10. 10., anyja neve: Nagy Vilma), 
 Halász Zsófiát (lakcím: 2151 Fót, Szent Imre utca 23., születési hely és idő: Budapest 
XX., 1950. 04. 23., anyja neve: Tóth Anna), és 
 Haskó Sándort (lakcím: 2151 Fót, Kossuth Lajos utca 67., születési hely és idő: Fót, 
1949. 02. 17., anyja neve: Fekete Erzsébet) bízza meg. 
 
2./ A Fót Fejlődéséért Közalapítvány felügyelő szerveként működő Ellenőrző Bizottság 
tagjának - a jelenlegi Ellenőrző Bizottsági tagok mandátumnak 2017. szeptember 24-i 
megszűnése miatt – a Képviselő-testület felkéri: 

Kökényné Nyuka Ágnest (lakcím: 2151 Fót, Sinka utca 12., születési hely és idő: 
Budapest IV., 1965. 02. 01., anyja neve: Szkala Mária), és 
 Spáda Vilmát (lakcím: 2151 Fót, Ybl Miklós utca 22., születési hely és idő: Batanii 
Mari (NagyBacon), 1951. 09. 21., anyja neve: Nagy Margit) 
Az Ellenőrző Bizottság harmadik tagjának személyéről a Képviselő-testület 2017. október 31-
ig bezárólag dönt. 
 
3./ A Képviselő-testület, mint alapító az 1./-2./ pontokban foglalt döntés szerint módosítja a 
Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratát, és elfogadja az e határozat melléklete 
szerinti, egységes szerkezetű Alapító Okiratot, felhatalmazva a Polgármestert az okiratok 
aláírására. 
 



4./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyző útján Halászné Dr. Balkay Hanna ügyvédet, hogy a 
változás-bejegyzéshez szükséges okiratokat, dokumentumokat a Budapest Környéki 
Törvényszékhez nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-3./ pont: azonnal, 4./ pont: a döntést követő 5 napon belül 
 
A fenti határozat 3./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a 2017.09.27-i Jegyzőkönyv 
Mellékleteként! 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/339/2017. 

Tárgy: Döntés L. GY. önkormányzati 
lakásbérlő hátralék részletfizetési 
kérelméről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

Z/339/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Döntés L. GY. önkormányzati lakásbérlő hátralék részletfizetési kérelméről 

(Z/287. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi L.GY. Fót, Dózsa Gy. u. 9. 
tt/11. szám alatti önkormányzati szociális lakás bérlője részére, hogy a 1.041.140- forint 
díjtartozását 2017. október 1. napjától 36 havi részletekben megfizesse. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a részletfizetési megállapodást az 
Önkormányzat költségére foglaltassa közjegyzői okiratba.  
 
 3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Iroda által készített, részletfizetési megállapodást írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2.-3./ pont: döntéstől számított 30 nap,  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/340/2017. 

Tárgy: L.A.T. kérelme – csapadékvízkár 
megelőzése ügyében 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember -i rendes, nyilvános üléséről 
 

Z/340/2017. (IX.27.) KT-határozat 
 L.A.T. kérelme – csapadékvízkár megelőzése ügyében 

(Z/289. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete L.A.T. kérelmének helyt ad, és részére kifizeti a 
kérelmében foglalt 12.585,- Ft összeget, továbbá felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. A kérelem kifizetéséhez szükséges fedezet a Vis Mayor Keret 
csapadékvíz problémákra kiadási előirányzaton rendelkezésre áll. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/341/2017. 

Tárgy: T.Á. kérelme – járdalap kérése és 
lerakása ügyében 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

Z/341/2017. (IX.27.) KT-határozat 
T.Á. kérelme – járdalap kérése és lerakása ügyében 

(Z/292. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete T.Á. – járdalapok térítésmentes átadása iránti 
kérelmét elutasítja. 
A fenti döntésről a Kérelmezőt írásban értesíteni kell. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 342/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

342/2017.(IX. 27.) KT-határozat 
Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 

(295. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző Képviselő-testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót, a 
Hungária Zrt. felszámoló-biztosának a közbenső mérlegről szóló tájékoztatásával együtt.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
Nagy Sándor igazságügyi szakértővel a Kossuth L. u. 36. sportpálya, illetve a szomszédos 
Kossuth L. u. 34. alatti 6 lakásos lakóépület csapadékvíz elvezetéssel összefüggő szakértői 
vizsgálatáról szóló megbízási szerződést a 295/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint – 2017. október 22.-i teljesítési határidőt rögzítve - aláírja. A Képviselő-testület a 
kifizetéshez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetés KT-dologi 
vagyongazdálkodási feladatok sor terhére biztosítja.             
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 343/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás a fiatal házasok 
első lakáshoz jutásának önkormányzati 
támogatásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

343/2017.(IX. 27.) KT-határozat 
Rendeletalkotás a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 

önkormányzati támogatásáról 
(277. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 
önkormányzati támogatásáról szóló, 277/2017. sz. anyagként Merkwart Krisztián képviselő 
által előterjesztett rendelet-tervezetet nem fogadja el. 
Erről az indítványozó helyben értesül. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 344/2017. 

Tárgy: Fót Város települési főépítészi 
feladatainak ellátása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

344/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Fót Város települési főépítészi feladatainak ellátása 

(247/A. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési főépítészi tevékenység ellátására 
Krajl Károllyal kötött megbízási szerződést – pályáztatási eljárás lefolytatása nélkül - 2017. 
december 1. - 2018. december 31. közötti időtartamra (változatlan feltételekkel) 
meghosszabbítja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 
 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 345/2017. 

Tárgy: Beszámoló a 2017/18. nevelési év 
előkészítettségéről és az óvodai 
beiratkozások tapasztalatairól 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

345/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Beszámoló a 2017/18. nevelési év előkészítettségéről és az  

óvodai beiratkozások tapasztalatairól 
(254. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/18-as nevelési év előkészítéséről és 
az óvodai beiratkozás tapasztalatairól szóló, 254/2017. sz. anyagként előterjesztett beszámolót 
elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület a továbbiakban a havi rendes Polgármesteri beszámoló 
mellékleteként kéri előterjeszteni a soron következő nevelési év előkészítettségéről és az 
óvodai beiratkozások tapasztalatairól szóló beszámolót, minden év szeptemberi rendes 
testületi ülésére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, az intézményvezetők értesítésére 2017. október 5. (a döntést követő 8 
napon belül) 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 346/2017. 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíj-pályázat 2018. évi fordulójának 
támogatására 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

346/2017. (IX.27.) KT- határozat 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíj-pályázat 2018. évi fordulójának támogatására 

(256. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
összeállított Általános Szerződési Feltételek figyelembevételével – csatlakozik a 2018. évi 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez, egyben felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a „Nyilatkozatot a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” Fót Város Önkormányzata nevében írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a Csatlakozási Nyilatkozat Fót Város Önkormányzat nevében történő 
aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő benyújtására, 
megküldésére: 2017. szeptember 29. 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 347/2017. 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíj-pályázat 2018. évi fordulójának 
támogatására 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

347/2017. (IX.27.) KT- határozat 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíj-pályázat 2018. évi fordulójának támogatására 

(256. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Bursa Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója Általános Szerződési Feltételeinek 
figyelembevételével, a 2./ pont alatt írottakra tekintettel - jóváhagyja a határozat mellékletét 
képező „A” valamint „B” típusú pályázati felhívást. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „A” 
valamint „B” típusú pályázati felhívást a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal, a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtára (kihelyezett könyvtára) hivatalos 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel tegye közzé, valamint Fót Város Önkormányzata 
hivatalos honlapján, illetve újságjában jelentesse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:1./ pont: azonnal, 2./ pont: a pályázati felhívások helyben szokásos módon történő 
közzétételére: 2017.október 04. 
 
A fenti határozat 2./ pontjában hivatkozott mellékleteket lsd. a Jegyzőkönyv 4. és 5. számú 
Mellékleteként! 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 348/2017. 

Tárgy: Javaslat a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíj-pályázat 2018. évi fordulójának 
támogatására 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

348/2017. (IX.27.) KT- határozat 
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  
Ösztöndíj-pályázat 2018. évi fordulójának támogatására 

(256. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer keretein belül felhasználható összegként 
2.000.000,- Ft-ot, azaz kétmillió forintot a 2018. évi költségvetésbe betervezi. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
tervezett pénzügyi kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó 
költségvetési koncepciójába, majd a 2018. évi költségvetésébe építesse be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. november 12. 

 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 349/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

349/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(257. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 257/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület a 304/2015. (VII.15.) KT-határozat 13./ pontjának végrehajtási 
határidejét, a 251/2017. (VI. 21.) KT határozat végrehajtási határidejét, és a 298/2017. 
(VII.05.) KT határozat, továbbá a 302/2017.(VII.5.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 
2017. október 25-i ülésére, a Z/195. (V.31.) KT határozat végrehajtási határidejét a 2017. 
november 22-re, a 249/2017. (VI.21.) KT határozat végrehajtási határidejét a 2017. december 
13-i ülésére módosítja.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1-2./ pont: azonnal, 3./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 350/2017. 

Tárgy: Döntés a rendkívüli települési 
támogatásként természetben nyújtott 
tűzifa beszerzése tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

350/2017. (IX.27.) KT-határozat  
Döntés a rendkívüli települési támogatásként természetben nyújtott tűzifa beszerzése 

tárgyában 
(259. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Rendkívüli települési támogatás 
természetben (tűzifa)” elnevezésű versenyeztetési eljárást, a 259/2017. számú előterjesztés 1. 
sz. melléklete alapján megindítja.  Egyúttal felkéri a polgármestert az ajánlattételi felhívás 
aláírására, és az alábbi gazdasági társaságoknak történő megküldésére. Versenyeztetési eljárás 
nyertese a legalacsonyabb árajánlatot adó ajánlattevő. 
 

név: Tímár Vaskereskedelmi Kft. 
cégjegyzék: 1309072928 
adószám: 12162354-2-13 
székhely: 2151 Fót, Galamb J. u.1 
telefon: 06-27/359-902 
e-mail: fot@timarvasker.hu 
ügyintéző, képviselő: Tímár József 
 
 
név: ECO BRIKETT Kft. 
cégjegyzék: 13-09-078811 
adószám: 12360538-2-13 
székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 82. 
telefon: 06-70/65-70-470 
e-mail: info@ecobrikett.hu 
ügyintéző, képviselő: Csőke Mátyás 
 
név:GlobalStone Magyarország Kft. 
cégjegyzék: 13-09-087707 
adószám: 12630594-2-13 
székhely: 2071 Páty, Torbágyi út 2701/2 
telefon: 06-30/30-80-234 
e-mail: info@globalstone.hu 
ügyintéző, képviselő 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás 
nyertesére vonatkozó döntést hozza meg, illetve a Vállalkozói Szerződést írja alá.  
 



3./A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelete az „Ellátottak 
pénzbeli juttatása” előirányzat terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. szeptember 29; 2./ pont: október 13., 3./ pont: azonnal; 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 351/2017. 

Tárgy: A Testület szakbizottságainak 
beszámolói a ciklus harmadik évében 
végzett munkájukról – Emberi Erőforrás 
Bizottság beszámolója 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

351/2017. (IX.27.) KT határozat 
A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus harmadik évében végzett 

munkájukról – Emberi Erőforrás Bizottság beszámolója 
(261. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Emberi Erőforrás Bizottság 2016. 
szeptember 1-től 2017. augusztus 31. napjáig tartó időszakra szóló beszámolóját. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 352/2017. 

Tárgy: A Testület szakbizottságainak 
beszámolói a ciklus harmadik évében 
végzett munkájukról – Pénzügyi és Jogi 
Bizottság beszámolója 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
  

 
352/2017. (IX.27.) KT-határozat 

A Testület szakbizottságainak beszámolói a ciklus harmadik évében végzett 
munkájukról – Pénzügyi és Jogi Bizottság beszámolója 

(264. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi és Jogi Bizottság 
2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját. 
Felelős: PJB elnök  
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 353/2017. 

Tárgy: Beszámoló Fót Város mezei 
őrszolgálatának 2017. év első félévi 
munkájáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

353/2017. (IX. 27.) KT-határozat 
Beszámoló Fót Város mezei őrszolgálatának 2017. év első félévi munkájáról 

(265. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Város mezei őrszolgálatának 2017. év első 
félévi tevékenységéről szóló beszámolót a 265/2017. sz. előterjesztésben foglaltak szerint 
tudomásul veszi. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 354/2017. 

Tárgy: Döntés az Önkormányzat 
tulajdonában lévő erdőterületek  
szakirányítási feladatainak ellátásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

354/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek  

szakirányítási feladatainak ellátásáról 
(276. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő Fót 0203/1 hrsz., 225 hrsz., 290/4 hrsz., 5587 hrsz., 5588 
hrsz., 6481/2 hrsz., 6990 hrsz., 7494 hrsz., 1559/20 hrsz. és 2027/2 hrsz. alatti erdőterületek 
szakirányítási munkáinak ellátásával a 2018. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra 
az ER-TERV Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Cím: 2100 Gödöllő, Peres u. 19.; 
cégjegyzékszám: 13-06-024041, adószám: 24588360-2-13) nevű céget bízza meg bruttó 
30.000,- Ft/hó + ÁFA összegért. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Fót Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő erdőterületek alap- és egyéb szakirányítási feladatainak ellátása” tárgyú 
Megbízási szerződést a 276/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal az 
ER-TERV Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel aláírja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, az 
erdészeti szakirányítással összefüggő, továbbá az erdőállománnyal összefüggésben a 2018. 
évben várható előzetes költségeket Fót Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáról 
szóló önkormányzati rendeletének, Erdőgazdálkodás sorára terveztesse be. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 15 napon belül; 3./ a 2018. évi 
költségvetés tervezése. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 355/2017. 

Tárgy: Beszámoló a Gazdasági program 
végrehajtásának 2. évi tapasztalatairól 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

355/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Beszámoló a Gazdasági program végrehajtásának 2. évi tapasztalatairól 

(279. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 279/2017. sz. előterjesztésben 
foglaltak szerint (annak a Reformkori – valójában elmaradt - Fesztiválra vonatkozó kitétele 
nélkül) tudomásul veszi a Fót Város Önkormányzat 2015-2020 évekre szóló Gazdasági 
programja 2017. évi megvalósításáról szóló értékelést. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évre tervezett, de meg nem 
valósult feladatok végrehajtási határidejének meghosszabbítása kérdéseire az Önkormányzat 
2018. évi költségvetési koncepciója készítésekor tér vissza. 
Határidő: 2017. október 25. 
Felelős: polgármester 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 356/2017. 

Tárgy: Döntés a Somlyó-tó környéke 
rendezését célzó részletes feladat- és 
ütemtervről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

356/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Döntés a Somlyó-tó környéke rendezését célzó részletes feladat- és ütemtervről 

(282. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 282/2017. sz. 
előterjesztésben foglaltakra – 2018. évben folytatni kívánja a Somlyó-tó környezetének 
rendezését, az alábbi feladatokat tervezve: 

1. Tó körüli sétány, pihenő padok, szemetesek, új ültetésű facsemeték elhelyezése, 
kialakítása (a bejárattól további 200 m szakaszon) 

2. Szükség szerint a kamerarendszer bővítése 
3. A táborépület funkciójának kialakítása. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti feladatok költségszükségleteként 
20.000.000,-Ft+áfa összeget terveztessen be az Önkormányzat 2018. évi költségvetési 
koncepciójába a Beruházási kiadások „Somlyó-tó környezetének rendezése” kiadási 
előirányzatra, a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervének tervezetében pedig – 2018. 
március hónapra – ütemezze be: 

� a versenyeztetési eljárás indításának napirendjét a kamerarendszer szükség szerinti 
bővítése tárgyában (az Alpolgármester által vezetett Munkacsoport véleménye 
alapján) 

� továbbá a Táborépület funkciójának kialakítására (az Alpolgármester által vezetett 
Munkacsoport által előterjesztendő) javaslat napirendjét. 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy – amennyiben az Önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet arra tényleges előirányzatot biztosít – a Tó körüli 
sétány további bővítésére a 142/2017. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal 
írjon ki versenyeztetési eljárást, majd az eljárás nyertesének a legalacsonyabb árat kérő 
ajánlattevőt hirdesse ki, és kössön vele kivitelezési szerződést. 
 
Felelős: 1./ és 3./ pont: polgármester, 2./ pont: jegyző 
Határidő: 1.-2./ pont: 2017. október 31., 3./ pont: ajánlattételi felhívás kiadására 2018. 
február 28., nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésre: 2018. március 31. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 357/2017. 

Tárgy: Intézkedési terv-javaslat a 
Városháza tervezési folyamatának 
megindításához 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

357/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Intézkedési terv-javaslat a Városháza tervezési folyamatának megindításához 

(283. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Városháza tervezési 
folyamatának megindításához szükséges teendőkről szóló – 283/2017. előterjesztésben 
foglaltak szerinti - alpolgármesteri tájékoztatást.   
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Testület 2017. évi Munkatervében szereplő, 
az e határozat 1./ pontjában hivatkozott tájékoztató szerint elmaradt napirendeket a 283/2017. 
sz. előterjesztésben foglaltakra figyelemmel jelenítse meg a Képviselő-testület 2018. évi 
Munkatervének tervezetében. 
 
Felelős: 1./ pont: alpolgármester, 2./ pont: jegyző 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. október 31. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 358/2017. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának  
I. féléves helyzetéről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

358/2017. (IX.27.) KT-határozat  
Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának  

I. féléves helyzetéről 
(285. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I. 
félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi a 285/2017. sz. 
előterjesztés részét képező mellékletekkel, s azon belül az 1. sz. melléklet 7. oldalának 
cserelapján szereplő adatokkal együtt. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 359/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 6. 
szám alatti épület bontása”- tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

359/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Vörösmarty tér 6. szám alatti  

épület bontása”- tárgyában 
(137/A. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Vörösmarty tér 6. szám alatti épületet 
és kerítést talajszintig/alapokig lebontatja és felhatalmazza a Polgármestert a 137-A/2017. sz. 
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás aláírására és az alábbi gazdasági 
társaságok részére történő megküldésére: 
 

a) Kóczián+Kóczián Kft. (2150 Fót, Sikátorpuszta 12.); Kóczián József 06-30-9346-140 
koczianeskoczian@invitel.hu 

b) Verestransz Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.); Dudás Csaba 06-20-
9124-937 info@verestransz.com 

c) Fót-Gép Kft. (2151 Fót, Március 15. utca 4.); Juhász Imre 06-30-9321-485 
fotgep@gmail.com 

d) SGK Green Kft. (2151 Fót, Mihály Dénes u. 8.); Takács Sándor Gábor 06-20-
9346673; sgkgreen@gmail.com; 

e) Rolti Építőipari és Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Tallér u. 6. fszt. 3.); Nagy Roland 
06-30-474-1813; roltikft@rolti.hu 

f) BANGUNAN Építőipari és Szolg. Kft. (2049 Diósd, Liszt F. u. 15.) Szinger Zsolt 
Béla; szingerzsolt40@gmail.com 

g) Uhrin-West Kft. 2141 Csömör, Páskom u. 0110/17 Uhrin Sándor; 06-70-3671227; 
szoboszlai.andrea@uhrinwest.hu; 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bontásra szóló ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatokat értékelje, a nyertes ajánlattevő személyéről döntsön és a bontásra 
vonatkozó kivitelezési szerződést a 137-A/2017. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletének 3. sz. 
melléklete szerint írja alá. Nyertes a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozó. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat fedezetét az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésében a „Beruházási kiadások 177/2017.(IV.26.)  KT-határozat Fót, 
Vörösmarty tér 6. sz. alatti ház lebontása” előirányzatról biztosítja. 
 
4./ A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés 9. pontját törli. 
 
Felelős: polgármester 



Határidő: 1./ pont: döntéstől számított 15 napon belül/ 2./ pont: az ajánlatok értékelését 
követően a polgármesteri döntést követő 15 napon belül; 3./-4./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 360/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, közvilágítás energia 
megtakarításos, LED technika 
felhasználásával történő korszerűsítése 
tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

360/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Döntés Fót, közvilágítás energia megtakarításos,  

LED technika felhasználásával történő korszerűsítése tárgyában 
(168/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 168/A/2017. sz. 
előterjesztésben foglaltakra -   a helyi közvilágítás energiatakarékos fejlesztését megvalósítja, 
és átadja a közvilágítás létesítés és üzemeltetés feladatát a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Noprofit Kft-nek.  
 
2./ A Képviselő-testület a Polgármesteren keresztül megbízza a Bartos Pathy-Nagy Ügyvédi 
Irodát a feladatátadás jogi kidolgozásával és a megbízási szerződés módosításának 
elkészítésével. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi és Adóügyi Osztályával dolgoztassa ki a feladat-átadás pénzügyi vonatkozásában a 
forrásátadás feltételeit. 
 
4./ A Képviselő-testület megbízza a Kft-t a korszerűsítés két éves ütemezésével, 
megrendelésével, a szükséges közbeszerzés lebonyolításával a Képviselő-testület által 
előzetesen jóváhagyott közbeszerzési dokumentáció alapján. 
 
5./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott fejlesztés pénzügyi fedezetét (a 
szükséges forrás 1/2 részét, azaz bruttó 95.000.000,-Ft-ot) a 2017. évi költségvetésről szóló 
8/2017. számú rendelet III. sz. módosításakor - a 123/2017.(III.29.) KT-határozat alapján - a 
költségvetési rendelet 11. sz. mellékletét képező Várólistára helyezi. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2. ütem megvalósításához szükséges 
forrást (a becsült költség 1/2 -e, azaz bruttó 95.000.000,-Ft.) a 2018. évi költségvetési 
rendeletbe építse be. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a döntést 
követő 30 munkanapon belül, 4./ pont: a szerződés módosítását követő 30 munkanapon belül, 
5./ pont: Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú 



rendelet III. számú módosításakor, 6./ pont: 2017. október 31. (Fót Város az Önkormányzat 
2018. költségvetési koncepciója tervezésekor). 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 361/2017. 

Tárgy: Döntés a közétkeztetés 
átszervezésével kapcsolatos 
intézkedési ütemterv elfogadásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

361/2017. (IX. 27.) KT-határozat 
Döntés a közétkeztetés átszervezésével kapcsolatos 

intézkedési ütemterv elfogadásáról 
(176/B. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Képviselő-testülete a közétkeztetés 2018. január 1-ei hatállyal történő 
átszervezésével kapcsolatos intézkedési ütemtervet a 176/B/2017. sz. előterjesztés szerint 
elfogadja. 
 
Felelős: polgármester; Kft. ügyvezetője 
Határidő: ütemterv szerint 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 362/2017. 

Tárgy: Döntés a „Önkormányzati épületek 
homlokzat felújítása”- tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

362/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés a „Önkormányzati épületek homlokzat felújítása”- tárgyában 

(180/B. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyományos módon – drywit rendszer 
nélkül - újíttatja fel az alábbi önkormányzati épületek homlokzatait: 

� Vasbolt épülete, Kossuth u. 3.   
� Virágbolt épülete, Kossuth u. 3.   
� Kossuth utca 1. utcai és udvari homlokzatait (Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály 

valamint Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály)      
� Kossuth u. 1. (Pénzügyi és Adóügyi Osztály Adó csoport épülete) 

A Képviselő-testület a kivitelezőt versenyeztetési eljárással választja ki, melyre vonatkozó 
ajánlattételi felhívást a 180-B/2017.sz. előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására, valamint az alábbi kivitelezők 
részére történő megküldésére:  
a, Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4., Szabó István 30/916-3838) 
b, Grander Home Kft. (2151 Fót, Garabonciás u. 15., Erdélyi Zoltán 70/382-8236) 
c, TREND Építő Zrt. ( 1047 Budapest, Baross utca 74., Mihály Gyula ügyv. 30-697-06-80) 
d, Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft. (1193 Budapest, Derkovits Gy. utca 82., Stibli László 
ügyv. 06-1-282-93-91) 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje 
és bírálja el, döntsön a nyertes személyéről. Az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést írja alá. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat kivitelezési költségét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Felújítási kiadások Hivatal épület felújítási 
előirányzata” terhére biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./, pont: 2017.10.10. 2./ pont: 2017.10.31. 3./ pont: azonnal 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 363/2017. 

Tárgy:  

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember -i rendes, nyilvános üléséről 
 

363/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés az ALVEOLA Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/A) ingatlan vásárlásához az 

osztatlan közös tulajdon megszüntetése tárgyában 
(184/A. sz. anyag) 

 
 
 
1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ALVEOLA Kft. kérelmét elutasítja, a Fót 
5566/13 hrsz-ú, és a Fót 2027/1 hrsz-ú telkek cseréjéhez nem járul hozzá. E döntésről a 
Kérelmezőt írásban értesíteni kell. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 2027/1 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonrészéből 10.000 m2-nyi tulajdoni hányad 9.000,-Ft/m2 áron történő 
értékesítésére írjon ki nyílt, kétfordulós pályázatot. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 364/2017. 

Tárgy: Döntés a Vendégház kialakítása és 
működtetése – tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

364/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Döntés a Vendégház kialakítása és működtetése – tárgyában 

(194/A. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Ferenczy István utca 8. szám alatti 
Vendégház felújítása érdekében a tervezési feladatok ellátásával megbízza Péter László 
építészmérnököt, az épület tervezőjét, és felhatalmazza a Polgármestert a 194/A/2017. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tervezési szerződés aláírására. 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a felújításhoz szükséges tervek, árazott és 
árazatlan költségvetés kézhezvételét követően készítsen előterjesztést a felújítási munkák 
2018. évi pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint a kivitelező kiválasztásához szükséges 
versenyeztetési eljárás megindítása céljából. 
 
3./ A Képviselő-testület a Fót, Ferenczy István utca 8. szám alatti Vendégház felújítás 
tervezési feladatok pénzügyi fedezetét a 2017. évi költségvetés felújítási kiadások 
Önkormányzati ingatlanok felújítási alap előirányzat terhére biztosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017.10.20., 2./pont: 2018. februári rendes ülés. 3./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 365/2017. 

Tárgy: Döntés a fóti önkormányzati 
ingatlanok érintésvédelmi, tűzvédelmi és 
villámvédelmi jegyzőkönyveinek 
készítése és felmerült hiányosságok 
pótlása tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

365/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Döntés a fóti önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi 

jegyzőkönyveinek készítése és felmerült hiányosságok pótlása tárgyában 
(209/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az „Önkormányzat közintézményeinek 
érintésvédelmi, tűzvédelmi, és villámvédelmi jegyzőkönyveinek készítése és felmerült 
hiányosságok pótlása” elnevezésű Versenyeztetési eljárást a 209/A/2017. sz. előterjesztés 2. 
sz. melléklete alapján megindítja. Egyúttal felkéri a Polgármestert az ajánlattételi felhívás 
aláírására, és az alábbi gazdasági szereplőknek történő megküldésére. A versenyeztetési 
eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot adó Ajánlattevő.  
 

� G.Y.P Elektro Bt., (Fót, Berda József u. 25.; tel.: 20/996-0104)   
� Novák Mihály villanyszerelő mester ( 2030 Érd, Papagáj u. 2., Tel.: 30/966-0019) 
� K-Invent Bt. ( 1162 Budapest, Kassai u. 3., Tóth Csaba, Tel.: 70/778-8100) 
� Marosvári János Egyéni Vállalkozó ( 2600 Vác, Szederfasor 8., Tel.: 20/932-4798) 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Versenyeztetési eljárás 
nyertesére vonatkozó döntést hozza meg – az eljárás nyertese a legalacsonyabb árajánlatot 
benyújtó ajánlattevő - továbbá a 209/A/2017. számú Előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 
Megbízási Szerződést írja alá.  
 
3./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott feladat kivitelezési költségének 
pénzügyi fedezetét Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet Dologi 
kiadások „Érintésvédelmi jegyzőkönyvek pótlása” és „Érintésvédelem” kiadási előirányzat 
terhére biztosítja, összesen bruttó 3.700.000,- Ft-ot.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: döntést követ 5 napon belül, 2./ pont: döntést követő 8 napon belül, 3./ 
pont: azonnal 

 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 366/2017. 

Tárgy: Döntés a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása”című 
pályázaton történő részvételről szóló KT-
határozat módosításáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

366/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása”című pályázaton történő részvételről szóló KT-
határozat módosításáról 

(248/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által megjelentetett 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú 
kiírásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó Z/319/2017. (VII.19.) KT-határozat 2./ pontját az 
alábbiak szerint módosítja, egészíti ki: 
 

„ 2./ A PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódú pályázat keretében az Önkormányzat a Z/319/2017. 
(VII.19.) számú KT-határozatban leírt fejlesztéseket az alábbi 100% önkormányzati tulajdonú 
utcákra, helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan kívánja megvalósítani.  
� a Batthyány utca -  Ybl utca (hrsz.: 2474, 2366),  
� a Bem József utca (hrsz.: 2566),  
� a Kazinczy utca – Rév utca (hrsz.: 3184, 2715)  
� a Vas Gereben utca (hrsz.: 2518, 2031, 2032/20, 2366, 2405, 4304) új csapadékvíz elvezető 

rendszer kiépítésére 
� a Szent Imre utca (hrsz.: 4304, 2405) meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújítására és  
� a Nyugati iparterületen lévő csapadékvíz elvezető (Malom árok, hrsz. 2031) főgyűjtő árok 

fejlesztésére nyújt be támogatási igényt” 
 
2./ A Képviselő-testület a Z/319/2017. (VII.19.) KT-határozat 4./ pontját az alábbiak szerint módosítja, 
egészíti ki: 
 

„4./ A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész fedezetét, mely 40.535.211,- Ft, az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet Beruházási 
(felhalmozási) kiadások „11 utca kivitelezés” kiadási előirányzatáról biztosítja.” 

 
3./ A Képviselő-testület a Z/319/2017. (VII.19.) számú KT-határozatban foglalt további határozati 
pontokat változatlanul fenntartja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 367/2017. 

Tárgy: Döntés Móricz Zsigmond utcai 
járda felújításáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

367/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés Móricz Zsigmond utcai járda felújításáról 

(267. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond utca déli oldalán a járdát 
a 16. szám és a buszforduló között felújítja a 267/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerinti műszaki tartalommal. 

 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti munkára versenyeztetési eljárást indít a 267/2017. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással, felhatalmazva egyúttal a 
polgármestert a felhívás aláírására, valamint az alábbi gazdasági társaságok részére történő 
megküldésére: 
 

SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54., e-mail: 
sade@sade.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188; Adószám: 11097875-2-44 
Tel.:1-887-34-00; Fax: 1-205-60-65 
 
PENTAÁltalános ÉpítőipariKft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; e-mail: iroda@pentakft.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473; Adószám: 10452556-2-44 
Tel.: +36-28-529-050; Fax: +36-28-529-070 
 
SwietelskyÉpítőKft. 
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20/B. V.; e-mail: utepites@swietelsky.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-720396; Adószám: 10572795-2-43 
Tel.: 1-889-63-00; Fax: 1-889-63-50 
 
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.; e-mail: hedo@hedo.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-208325; Adószám: 10683833-2-41 
Tel.: 06-30-371-78-31 
 
Geokomfort Kft. 
2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15.; e-mail: bitter@geokomfort.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-131225; Adószám: 14891269-2-13 
Tel.:06-30-949-13-19 

 
3./ Az e határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének kiválasztásáról a 



Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb 
összegű árajánlat. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az 
ajánlattételi felhívás melléklete szerinti kivitelezési szerződést aláírja.  
 
5./ A Képviselő-testület a vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
8/2017. (II.23.) számú rendelete Felújítási kiadások előirányzata „Móricz Zs. utcai járda 
felújítása” terhére biztosítja bruttó 27.400.000,-Ft keretösszegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követően 5 napon belül 4./ pont: a döntést követően 5 napon 
belül 5./ pont: azonnal. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 368/2017. 

Tárgy: Javaslat a Fót Város Szociális 
térképéből adódó önkormányzati 
feladatok megvalósításának feladat- és 
ütemtervére 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

368/2017.(IX.27. KT-határozat 
Javaslat a Fót Város Szociális térképéből adódó önkormányzati feladatok 

megvalósításának feladat- és ütemtervére 
(273. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a 273/2017. sz. 
előterjesztésben részletezett javaslatokra - a Város Szociális térképéből adódó önkormányzati 
feladatok megvalósításának feladat- és ütemtervét az alábbiak szerint határozza meg: 

� Város-prospektusok készíttetése: „KISOKOS”-jellegű és külön kulturális-turisztikai 
tartalmú (pl. a kerékpárutak tervezett nyomvonalát is feltüntető) füzetek 2018. évi 
megjelenéssel – amelynek céljával a 2018. évi költségvetési koncepció tervezetében a 
Hivatal jelenítse meg azok várható bekerülési költségeit; 

� a Városi Uszoda létesítése lehetőségeinek vizsgálata – mint a 2018. évi Munkatervben 
megjelenítendő feladat; 

� bevásárlóközpontok létesítésének önkormányzati támogatása – 2018/2019. években; 
� helyi civil szervezetek bevonása az időskorúak gondozásába, a részükre történő 

segítségnyújtásba – a 2019. évi költségvetési Koncepció kidolgozásakor; 
� Jubileumi Városnapok önkormányzati rendezvénysorozata – a helyi civil szervezetek 

aktivizálásával – 2019. évben. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény vezetőjét, 
hogy a szociális ellátás és gondozás intézményi területének további fejlesztése (mint az 
ESZEI szakmai feladata) részeként alakítsa ki az ellátottak nyomon követésének rendszerét, 
és gondoskodjon annak hatékonyabb ellenőrzéséről is.  
 
Felelős: 1./ pont: polgármester, 2./ pont: ESZEI intézményvezető 
Határidő: 2017. december 31.  
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 369/2017. 

Tárgy: Döntés Czuczor Gergely utca 25. 
és 26. szám előtti gépkocsi beállók 
építéséről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

369/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés Czuczor Gergely utca 25. és 26. szám előtti  

gépkocsi beállók építéséről 
(280. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Czuczor Gergely utca 25. és 26. szám előtt 
a már részben kiépített gépkocsi beállókat elkészítteti a 280/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti műszaki tartalommal. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval, mely a 
legalacsonyabb összegű pályázatot adó pályázó, az ajánlattételi felhívás melléklete szerinti 
kivitelezési szerződést aláírja.  
 
3./ A Képviselő-testület a vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
28/2017. (VII.06.) számú rendelete Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata „Czuczor 
G. kapu-behajtók” terhére biztosítja bruttó 2.400.000,-Ft keretösszegben. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 5 munkanapon belül, 3./ pont: azonnal. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 370/2017. 

Tárgy: Döntés a Malom utca felújításának 
tervezéséről a 2016. évben megkötött 
szerződésről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

370/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés a Malom utca felújításának tervezéséről  

a 2016. évben megkötött szerződésről 
(290. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete eláll a VICAFER Kft.-vel a Malom utca 
tervezésére kötött szerződéstől és nem érvényesíti a késedelmi kötbért. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a VICAFER Kft.-t 
tájékoztassa. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntéstől számított 10 napon belül. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 371/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Németh Kálmán 
Emlékház főépületi udvari tetőjavítása” 
tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

371/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Németh Kálmán Emlékház főépületi udvari tetőjavítása” tárgyában 

(262. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetéséről szóló 
8/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletében a Felújítási kiadások Németh Kálmán Emlékház 
főépület udvari tetőjavításra átcsoportosít bruttó 3.400.000,-Ft-ot a Dózsa György út 12-14. 
szám alatti Ifjúsági Ház tetőfelújítás, szigetelés sorról.  
 
2./ A Képviselő-testület felújíttatja a Németh Kálmán Emlékház főépület udvari 
tetőszerkezetét,melyre a kivitelezőt versenyeztetési eljárással választja ki, a vonatkozó 
ajánlattételi felhívást a 262/2017.sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, valamint az alábbi kivitelezők 
részére történő megküldésére:  

a) Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Mányoki Ádám tér 4., Szabó István; 
 keszibaukft@gmail.com) 
b) KOGE-ÉP Bt. (2125 Vácszentlászló Erdő u.105., Koncsik Péter; 
 koge.ep.szolg.bt@gmail.com) 
c) Szigcity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2120 Dunakeszi, Szent István utca 34., 
 Kurucz Gábor; szigcity@gmail.com) 
d) TREE-BEST Kft. (2151 Fót, Mezősor 7., Berke József, berkejozsef@gmail.com) 

 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat értékelje 
és bírálja el, döntsön a nyertes személyéről. Az értékelés szempontja: nyertes a 
legalacsonyabb árat adó ajánlattevő. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes 
ajánlattevővel a kivitelezési szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal 2./ pont: 2017.10.10., 3./ pont:  2017.10.20.; 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 372/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Somlyó Tó 
Napközis tábor villanyszerelés”- 
tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

372/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Somlyó Tó Napközis tábor villanyszerelés”- tárgyában 

(263. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somlyó Tó Napközis tábor villanyszerelési 
munkáit elvégezteti a 263/2017. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívás 
2. sz. melléklete szerinti műszaki paraméterekkel. 
 
2./ A Képviselő-testület a Somlyó Tó Napközis tábor villanyszerelésre a 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) önkormányzati rendeletében a Felújítási kiadások 
„Önkormányzati ingatlanok felújítási alap” előirányzatról biztosít bruttó 560.000,-Ft-ot.  
 
3./ A Képviselő-testület a Somlyó Tó Napközis tábor villanyszerelésre a 263/2017. sz. 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ajánlattételi felhívást elfogadja és felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására, valamint az alábbi ajánlattevőknek történő megküldésre: 
 

3.1, G-Y-P Elektro Bt. (2151 Fót, Berda József utca 25.) Győri Péter 06 20 99 60 104 
3.2, Arany Villany Bt. (2151 Fót, Arany János u.12.) Tóth György  06 30 98 94 400 
3.3, Laki-Vill Kft. (2151 Fót, Hegyalja út 64/b)  Füstös László  06 20 929 29 44 

 
4./ A Képviselő-testület döntése alapján a beérkező érvényes árajánlatok érékelési 
szempontja: a legalacsonyabb összegű árajánlat nyer. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a nyertes vállalkozó kiválasztására, és vele a 263/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező ajánlattételi felhívás 3. számú mellékletét képező Kivitelezési szerződés 
aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ -2./ pont: azonnal 3./ pont: 2017.10.10., 4./ pont:  2017.10.25.;  

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 373/2017. 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás büfé 
üzemeltetéséhez 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

373/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Tulajdonosi hozzájárulás büfé üzemeltetéséhez 

(268. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 év határozott időtartamú tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy SZÓZA-FOOD Kft. (2120 Dunakeszi, Alsógödi u. 4., 
adószám: 25068755-5610-113-13) telephelyként bejegyezze a 2151 Fót, Vörösmarty tér 3. 
címet. 
Határidő: 2017. október 01. 
Felelős: FKKK igazgató 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 374/2017. 

Tárgy: Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény Szakmai 
Program elfogadása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

374/2017. (IX. 27.) KT-határozat 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szakmai Program elfogadása 

(270. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 270/2017. számú előterjesztés 1. számú 
melléklete szerint jóváhagyja az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Területi 
Gondozási Központjának szakmai programját azzal a javítással, hogy annak 39. oldalának 
alján a jelen KT-határozat számát kell rögzíteni. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 375/2017. 

Tárgy: Bözödújfalui római katolikus 
templom újjáépítésének támogatása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

375/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Bözödújfalui római katolikus templom újjáépítésének támogatása 

(271. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bözödújfalu római katolikus templom 
újjáépítéshez a „Bözödújfaluért Egyesület” részére bruttó 200.000,- Ft összegű támogatást 
biztosít. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti támogatási összeg költségvetési 
fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. sz. módosításakor építse be és a 
költségvetési rendelet elfogadását követő 8 napon belül a Támogatási szerződést írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, a 2./pont: az önkormányzat 2017. évi költségvetés III. sz. 
módosítási rendelete hatálybalépését követő 8 napon belül 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 376/2017. 

Tárgy: Fót Város csatlakozása a Fatestvér 
Programhoz 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

 376/2017. (IX.27.) KT-határozat  
Fót Város csatlakozása a Fatestvér Programhoz 

(275. sz. anyag) 
 
 
1./  Fót Város Képviselő-testülete egyetért a ,,Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” faültetési 
kezdeményezéssel, és csatlakozik a Fatestvér Programhoz. 
  
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. vezetőjével és a Jegyzővel a Kft. 
2018. évi Üzleti tervének előkészítésekor vizsgálja meg a Fatestvéri Program helyi 
megvalósításának lehetőségeit, majd a Kft. következő évi Üzleti tervébe – a Fatestvéri 
Program keretében – beépített faültetési feladatokat és azok költségtervét szerepeltesse az 
Önkormányzat következő évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervében, mint az 
Önkormányzat tárgyévi költségvetése Környezetvédelmi Alapjának kiadási előirányzatát.  
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Fatestvér Program kapcsán 
felmerült költségeket az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének Környezetvédelmi 
Alapja terhére finanszírozza. 
 
4./ A Képviselő-testület a faültetések helyszínének kérdésére a városi Sportcsarnok 
kivitelezését követően vissza kíván térni. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 377/2017. 

Tárgy: Döntés a Dunakeszi Tankerülettel 
kötött Költségmegosztási szerződés 
módosításáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

377/2017. (IX.27.) KT-határozat 
Döntés a Dunakeszi Tankerülettel kötött Költségmegosztási 

 szerződés módosításáról 
(288. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Fót Város 
Önkormányzata saját tulajdonában álló köznevelési intézményei – a 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 szerződés aláírására, a 288/2017. sz. előterjesztés cserélt 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 378/2017. 

Tárgy: Javaslat az Emberi Erőforrás 
Bizottság megüresedett képviselő-tagi 
helyének betöltésére 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

378/2017.(IX.27.) KT-határozat 
Javaslat az Emberi Erőforrás Bizottság megüresedett képviselő-tagi helyének 

betöltésére 
(291. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Testület Emberi Erőforrás Bizottságának 
megüresedett képviselői tagi helyére 2017. október 1-jétől Gellai István képviselőt nem 
választja meg. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 379/2017. 

Tárgy: "Több zöldet a környezetedbe” 
című pályázaton történő részvétel 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i rendes, nyilvános üléséről 
 

379/2017.(IX.27.) KT-határozat 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Több zöldet a környezetedbe” című 

pályázaton történő részvétel céljából – a Fóti Városszépítők Egyesülete kérésének 
megfelelően – elvi hozzájárulását adja az alábbiakban jelölt területek használatához: 

� Sipos Pál tér (hrsz. 1458) 
� Millennium park játszótér melletti területe (hrsz. 2818, hrsz. 2817.) 

 
2./ A Képviselő-testület a Királydomb alatti, Illyés Gyula utca által határolt intézményi terület 

(4020/77; 4020/78; 4020/79; 4020/80; 4020/81; 4020/82; 4020/83) használatához az 1./ 
pontban meghatározott pályázaton történő részvétel céljából nem járul hozzá, tekintettel 
arra, hogy az intézményi terület.  

 
3./ A tényleges területhasznosításhoz történő tulajdonosi hozzájárulásról a Képviselő-testület 
a pályázat eredményének ismeretében dönt - felkérve a Polgármestert, hogy amennyiben a 
benyújtott ötlet elfogadásra kerül, akkor a végleges terveket az Önkormányzat korábbi 
döntéseivel összhangban a Hivatal és Kft munkatársainak segítségével dolgoztassa ki. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 

jognyilatkozatok, valamint valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. szeptember 27. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 380/2017. 

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati 
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztése Pest Megyében” 
tárgyú pályázaton történő részvételről 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 2-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

380/2017.(X.2.) KT-határozat 
Döntés az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése  

Pest Megyében” tárgyú pályázaton történő részvételről 
(313/2017.sz anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Boglárka Óvoda felújításának tervezése 
feladatát az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója összeállításakor figyelembe 
kívánja venni – annak költségvonzatát beépíteni rendeli az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló rendeletbe. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 30. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 03. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 381/2017. 

Tárgy: Döntés az „Önkormányzati 
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztése Pest Megyében” 
tárgyú pályázaton történő részvételről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 2-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

381/2017.(X.2.) KT-határozat 
Döntés az „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése  

Pest Megyében” tárgyú pályázaton történő részvételről 
(313/2017.sz anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást 

nyújtó intézmények fejlesztése Pest megyében" című pályázati felhívásra Apponyi 
Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagintézményre támogatási igényt nyújt be. 

 
2./ A Képviselő-testület a pályázat összeállítására, annak kezelésére, valamint pozitív 

támogatói döntés esetén a projekt menedzselésére a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalt 
kéri fel. Egyben felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat esetleges hiánypótlásához szükséges 
dokumentumok aláírására, a támogatási szerződés megkötésére, illetve valamennyi 
szükséges intézkedés megtételére. 

 
3./ A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész fedezetét az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetésének Beruházási kiadások „11 utca kivitelezése” előirányzatról biztosítja.  
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 03. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 382/2017. 

Tárgy: 382/ 2017.(X.2.) KT-határozat 
Döntés pályázaton történő részvételről a 
Németh Kálmán Emlékház kisépület 
felújításának céljából 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 2-i rendkívüli, nyilvános üléséről 
 

382/ 2017.(X.2.) KT-határozat 
Döntés pályázaton történő részvételről a Németh Kálmán Emlékház 

 kisépület felújításának céljából 
(312/2017.sz anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a 312/2017. sz. 

előterjesztésben foglaltakra pályázatot nyújt be a Németh Kálmán Emlékház felújítására. 
 
2./ A Képviselő-testület a pályázat összeállításával - az e pályázat benyújtására kizárólagos 

jogosultsággal rendelkező - pályázatírót bíz meg, egyben felhatalmazza a Polgármestert a 
pályázat beadásához szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat esetleges 
hiánypótlásához szükséges dokumentumok aláírására, a támogatási szerződés megkötésére, 
illetve valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 
3./ A Képviselő-testület a pályázat egyéb járulékos költségeit az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 8/2017. (II. 23.) számú rendelet pályázati alap kiadási 
előirányzatáról biztosítja. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 03. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 383/2017. 

Tárgy: Döntés a „Települések felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek 
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatás” című 
pályázaton történő részvételről szóló 
366/2017. (IX.27.) KT-határozat 
módosításáról 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. október 18-i rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
383/2017.(X.18.) KT-határozat 

Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatás” című pályázaton történő részvételről szóló 

366/2017. (IX.27.) KT-határozat módosításáról 
(248-C/2017. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által megjelentetett 
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódszámú 
kiírásra benyújtandó pályázathoz kapcsolódó Z/319/2017. (VII.19.), valamint 366/2017. (IX.27.) KT-
határozat 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„ 2./ A PM_CSAPVÍZGAZD_2017 kódú pályázat keretében az Önkormányzat a Z/319/2017. 
(VII.19.) számú KT-határozatban leírt fejlesztéseket az alábbi 100% önkormányzati tulajdonú 
utcákra, helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan kívánja megvalósítani.  
� a Batthyány utca (Ybl utcával együtt) (hrsz.: 2474, 2366, 2031, 2032/44) 
� a Bem József utca (hrsz.: 2566),  
� a Kazinczy utca – Rév utca (hrsz.: 3184, 2715)  
� a Vas Gereben utca (hrsz.: 2518, 2031, 2032/44, 2366) új csapadékvíz elvezető rendszer 

kiépítésére 
� a Szent Imre utca (hrsz.: 4304) meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújítására és  
� a Nyugati iparterületen lévő csapadékvíz elvezető (Malom árok, hrsz. 2031) főgyűjtő árok 

fejlesztésére nyújt be támogatási igényt” 
 
2./ A Képviselő-testület a Z/319/2017. (VII.19.) KT-határozat 366/2017. (IX.27.) KT-határozattal 
módosított 4./ pontját továbbra is fenntartja az alábbiak szerint: 

 
„4./ A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önrész fedezetét, mely 40.535.211,- Ft, az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet Beruházási 
(felhalmozási) kiadások „11 utca kivitelezés” kiadási előirányzatáról biztosítja.” 

 
2./ A Képviselő-testület a Z/319/2017. (VII.19.) és a 366/2017. (IX.27.) KT-határozatban foglalt 
további határozati pontokat változatlanul fenntartja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 18. 
 
Dr. Finta Béla 
Jegyző 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/384/2017. 

Tárgy: Mentesítés iránti kérelem 
elbírálása útépítési és közműfejlesztési 
hozzájárulás tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/384-/2017. (X.25.) KT-határozat 
Mentesítés iránti kérelem elbírálása útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás 

tárgyában 
(Z/116/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sz. L-né kérelmét elfogadja és a 4437 hrsz.-ú 
ingatlanra kirótt úthozzájárulást eltörli, és Sz. L.-nét és Sz.L.-t mentesíti a hozzájárulás 
megfizetése alól. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyfeleket határozatban 
értesítse. 
 
Felelős: polgármester   
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2017. november 15. 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/385/2017. 

Tárgy: Döntés közbeszerzési eljárás 
megindításáról pályázati tanácsadó 
igénybevétele céljából 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/385/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés közbeszerzési eljárás megindításáról  
pályázati tanácsadó igénybevétele céljából 

(Z/239/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót 

Város Önkormányzata és intézményei részére” elnevezésű közbeszerzési eljárást, a Z/239-
A/2017. számú előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás alapján, annak 
azzal a módosításával megindítja, hogy az annak 6. pontja szerinti megbízási időtartam ne 
a „szerződéskötéstől számított 3 évig”, hanem 2019. december 31-ig szóljon. A Képviselő-
testület egyidejűleg azzal a módosítással fogadja el az előterjesztés 3. számú melléklete 
szerinti szerződés-tervezetet, hogy annak II. pontjában a „Szerződés hatályának lejárati 
dátuma” szintén 2019. december 31. legyen. 
A Testület egyúttal felkéri a Polgármestert az ajánlattételi felhívás alábbi gazdasági 
társaságoknak történő megküldésére: 
 

név: Forrás-Trend Kft. 
cégjegyzék: 13-09-116260 
adószám: 14109621-2-13 
székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság utca 6/A. 
telefon: +36 27 998-642 
e-mail: horvath.viktor@forrastrend.hu 
 
név: Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. 
cégjegyzék: 01 09 730411 
adószám: 13343385-2-41 
székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint út 9-11. 
telefon: 06-1/302-8011; 06-1/269-0268 
e-mail: emo@emort.hu 
 
név: Goodwill Consulting Kft. 
cégjegyzék: 01-09-725969 
adószám: 13253954-2-42 
székhely: 1162 Budapest, Timur u. 74. 
telefon: +36/1-321-1173 
e-mail: info@gwconsulting.hu; lehoczky.tibor@gwconsulting.hu 
képviselő: Lehoczky Tibor 
 
név:Pályázat Koordinátor Kft. 
cégjegyzék: 08-09-001820  



adószám: 10529223-2-08 
székhely: 9023 Győr, Otthon u. 38. 
telefon: +36/96/283166 
e-mail: iroda@palyazatkoordinator.hu 
képviselő: Vén Zsolt 
 
név: Asesor Consulting Kft. 
cégjegyzék: 01-09-874163 
adószám: 13805441-2-41 
székhely: 1024 Budapest, Ezredes utca 13. 
telefon: +36 1 201 5071 
e-mail: info@asesor.hu 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott 

közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést hozza meg, valamint a 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződést írja alá a nyertes 
vállalkozóval. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott szolgáltatás 

fedezetét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Beruházási kiadások „Pályázati 
alap” kiadási előirányzat terhére biztosítsa, illetve építse be a 2018. évi költségvetésbe. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  1./ pont: azonnal, 2./ döntést követő 60 napon belül, 3./ pont: azonnal 

 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/386/2017. 

Tárgy: Megyei kitüntetésekre 
felterjesztések 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/386/2017.(X.25) KT-határozat 
Megyei kitüntetésekre felterjesztések 

(Z/272/A. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. évben nem terjeszt elő kitüntetési 
javaslatot Pest Megye Közgyűlése számára. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/387/2017. 

Tárgy: A Fót Fejlődéséért Közalapítvány 
ellenőrző bizottsági tagjának 
megválasztásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/387/2017.(X.25.) KT-határozat 
A Fót Fejlődéséért Közalapítvány ellenőrző bizottsági tagjának megválasztásáról 

(Z/281/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító úgy dönt, hogy a Fót 
Fejlődéséért Közalapítvány Ellenőrző Bizottsága harmadik tagjának 2022. évi szeptember 24. 
napjáig terjedő határozott időtartamra felkéri Bilics Jánosnét  (lakcím: 2151 Fót, Béke u. 50., 
anyja neve: Mamalik Julianna, születési hely, idő: Fót, 1952. december 7.)  
 
2./ A Képviselő-testület, mint alapító az 1./ pontban foglalt döntés szerint módosítja a Fót 
Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratát, és elfogadja a Z/281/A. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti módosító és a 2. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetű Alapító 
Okiratot, felhatalmazva a Polgármestert az okiratok aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyző útján Halászné Dr. Balkay Hanna ügyvédet, hogy a 
változásbejegyzéshez szükséges okiratokat, dokumentumokat a Budapest Környéki 
Törvényszékhez nyújtsa be. 
 
Felelős: polgármester 

Határidő: 1-3./ pont: azonnal, 4./ pont: a döntést követő 5 napon belül 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/388/2017. 

Tárgy: Döntés a Vodafone Magyarország 
Zrt. bázisállomás éves bérleti 
díjcsökkentéséről 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/388/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés a Vodafone Magyarország Zrt. 

bázisállomás éves bérleti díjcsökkentéséről 
(Z/301. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vodafone Magyarország Zrt. részére a 
bérleti díjracionalizálást elutasítja. Felhatalmazza a Polgármestert a Z/301/2017. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat jelen döntésnek megfelelő aláírására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: november 10. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/389/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/389/2017. (X.25.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól 

(Z/304. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja: 
1. Cifferszky János Györgyné (lakcím: 2151 Fót, Vadvirág u. 24.,  anyja neve: Bokányi 
Hilda,  születési hely, idő: Kisújszállás, 1953.08.20.) 
2. Játékosné Kovács Márta (lakcím: 2151 Fót, Rákóczi F. u. 5.,  anyja neve: Molnár Lídia,  
születési hely, idő: Fót, 1957.12.23.) 
személyeket. 
A Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság 3. tagjának személyéről 30 napon belül dönt. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Fóti Közös Önkormányzat Hivatal megbízott 
ügyvédjét, Halászné dr. Balkay Hannát bízza meg, hogy az 1./ pont szerinti döntésnek 
megfelelően a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosítsa, és a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: 1./ pont: polgármester; 2./ pont: jegyző 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/390/2017. 

Tárgy: Döntés Fót, öt darab utca 
útépítésére/felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindításáról, 
valamint műszaki ellenőr kiválasztásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/390/2017. (X.25.) KT-határozat 
Döntés Fót, öt darab utca útépítésére/felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindításáról, valamint műszaki ellenőr kiválasztásáról 
(Z/307. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, öt darab utca útépítése/felújítása" 
megnevezésű közbeszerzési eljárást – a Tátra utcára, Illyés Gyula utcára, Szent István utcára, 
Nagyváradi utcára és Veres Péter utcára szólóan - a Z/307/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti, közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló felkérés alapján megindítja, 
valamint az ajánlati felhívást az alábbi gazdasági társaságoknak küldi meg: 
 

1. cégnév: SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
cégjegyzékszám: 01-09-680188 
adószám:11097875-2-44 
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72-74.Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54. 
e-mail: sade@sade.hu 
 

2. cégnév: SZEMPER PLUSZ Kft. 
cégjegyzékszám:01-09-366466 
adószám: 10989373-2-42 
székhely:1152 Budapest, Aporháza u. 13. 
e-mail: info@szemper.hu 
 

3. cégnév: PENTA Kft. 
cégjegyzékszám: 13-09-079473 
adószám: 10452556-2-44 
székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 
e-mail: iroda@pentakft.hu 
 

4. cégnév: Swietelsky Kft. 
cégjegyzékszám:01-09-720396 
adószám: 10572795-2-42 
székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 
e-mail: czako.ferenc@swietelsky.hu 
 

5. cégnév: Geokomfort Kft. 
cégjegyzékszám: 13-09-131225 
adószám: 14891269-2-13 
székhely: 2151 Fót, Czuczor Gergely u. 15. 
e-mail: iroda@geokomfort.hu 
 



6. cégnév: Hajdú és Társai Kft. 
cégjegyzékszám: 01-09-738449 
adószám: 10678736-2-41 
székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24. 
e-mail: hajdu@hajdu.hu 
 

7. cégnév: Kevei Mélyépítő Kft. 
cégjegyzékszám:01-09-669294 
adószám: 12334391-2-43 
székhely: 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 59. 10. em. 148. 
e-mail: kevei@keveikft.hu 
 

8. cégnév: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
cégjegyzék: 01-09-208325 
adószám: 10683833-2-41 
székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. 
e-mail: hedo@hedo.hu 

 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hozza meg a döntést az 1./ pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozóan. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arány. 
 
3./ A Képviselő-testület a „Fót, öt darab utca útépítése/felújításához” szükséges műszaki 
ellenőr kiválasztására Fót Város Önkormányzat és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
Versenyszabályzata alapján versenyeztetési eljárást indít, és felkéri Polgármestert a - 
Z/307/2017. sz. előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti - ajánlattételi felhívásnak az 
alábbiakban felsorolt gazdasági szereplők részére történő megküldésére, valamint arra, hogy 
hozza meg a döntést a nyertes személyére vonatkozóan. Az ajánlatok értékelési szempontja a 
legalacsonyabb ár:  
 

1. Hidrokultúra Kft., (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.) Pál János ügyvezető 
hkultura@freemail.hu 

2. Óvári László egyéni vállalkozó, (2131 Göd, Csokonai u.22.)  
vgtgod@tir.hu 

3. Béta Tipp Kft., (2000 Szentendre, Kondor Béla u. 40.) Kínál Béla ügyvezető, 
belakinal@yahoo.com 

4. Dénexbau Bt., (2096 Üröm, Damjanich u. 13/B.) Dénes György cégvezető 
denesgyorgy@upcmail.hu 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy „Fót, öt darab utca útépítése/felújítása" 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőr kiválasztására lefolytatott 
versenyeztetési eljárás eredményessége esetén a szerződéseket írja alá a nyertesekkel. 
 
5./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1./ pontban meghatározott kiviteli munkák, 
valamint a műszaki ellenőr költségeinek fedezete Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú 
rendelete Beruházási (felhalmozási) kiadások „11 utca kivitelezés” kiadási előirányzatán 
rendelkezésre áll - felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról 
szóló rendeletbe a „11 utca kivitelezés” sort tervezze be.  
 
Felelős: polgármester 



Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: Bírálóbizottsági ülést követő 5 munkanapon belül, 3./ 
pont: azonnal, 4./ pont: a szerződéskötési moratórium lejártát követő 10 munkanapon belül, 
5./ azonnal, valamint 2017. november 21. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 391/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

391/2017.(X.25.) KT-határozat 
Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 

(327. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző Képviselő-testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kényszertörlés alatt álló 
Hungária Gold Kft. és Hungária Ingatlanhasznosító Zrt. felszámolási eljárásának 
közzétételétől számított 40 napon belül tegyen hitelezői igénybejelentést.  
 
3./  A Képviselő-testület a 371/2017.(IX.27.) KT-határozat 1./ pontjában szereplő Németh 
Kálmán Emlékház főépület udvari tetőjavításra előirányzott bruttó 3.400.000,-Ft-ot, 
4.000.000 Ft-ra módosítja.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-3./ pont: azonnal, 2./pont: felszámolási eljárás közzétételétől számított 40 nap 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 392/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás a fiatal házasok 
első lakáshoz jutásának önkormányzati 
támogatásáról - önálló képviselői 
indítvány 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

392/2017.(X.25.) KT-határozat 
Rendeletalkotás a fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról  

- önálló képviselői indítvány 
(277/A. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatal házasok első lakáshoz jutásának 
önkormányzati támogatásáról szóló, 277/A/2017. sz. képviselői önálló indítványt elutasítja. 
Erről az indítványozó helyben értesül. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 393/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

393/2017. (X.25.) KT-határozat 
Tájékoztatás az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról 

(308. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról szóló, 308/2017. számú előterjesztés 
beszámoló anyagát – annak  Véleménylapon olvasható javításaival együtt - mint tájékoztatást, 
tudomásul veszi. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 394/2017. 

Tárgy: Tájékoztató az adókivetés és 
behajtás tapasztalatairól 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

394/2017.(X.25.) KT-határozat 
Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól 

(314. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adókivetés és behajtás tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót a 314/2017. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 395/2017. 

Tárgy: Tájékoztató az adókivetés és 
behajtás tapasztalatairól 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

395/2017.(X.25.) KT-határozat 
Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól 

(314. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Polgármester útján – felkéri a Jegyzőt, 
hogy vizsgálja meg: van-e lehetőség külső cég bevonására az adóhátralékok behajtására, 
továbbá a nem adózó adóalanyok felderítésére. A vizsgálat megállapításairól a Képviselő-
testület tájékoztatást kér a soros ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 396/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 
Üzleti tervének módosításairól 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

396/2017. (X.25.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének 

módosításairól 
(321. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 321/2017. számú előterjesztés 
Mellékletében szereplő Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét 
módosításra, átdolgozásra visszaadja az alábbi szempontokra figyelemmel: 
 
A KRESZ táblák pótlása, cseréje: 2017. évben a forgalomtechnikai tanulmánytervben 
meghatározott feladatok első ütemének végrehajtása miatt ért el magas számot, ezért a 2018. 
évi üzleti tervben ennek a tapasztalati számnak az alapul vétele nem javasolt.  
 
Burkolt utak karbantartása soron a padka nyesés költségeit is szerepeltetni kell. 
 
Járdák és parkolók karbantartása: az útellenőri fejezetben hivatkozott törvény szerint a 
járdákat negyed éves rendszerességgel kell ellenőrizni és a szükséges munkákat elvégezni.  
 
Az üzleti terv több fejezete hivatkozik az elvégzendő munkák ütemezésére, ezért az előzetes 
ütemtervet az Üzleti terv mellékleteként kell elkészíteni az adott munkákra vonatkozóan: 
- kaszálandó területek, 
- kézi fűnyírás, 
- gépi fűvágás, 
- burkolt utak karbantartása, 
- földutak karbantartása, 
- rácsos átereszek karbantartása, tisztítása és pótlása. 
  
Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása 
A kaszálandó területek helyrajzi szám szerinti terület-kimutatási táblázata az Üzleti Terv 
mellékleteként kell, hogy szerepeljen. 
 
A 3. számú mellékletben Vagyongazdálkodás soron feltüntetett 1 fő teljes és 1 fő 
részmunkaidős munkatárs alkalmazását nem tartjuk indokoltnak, ezért azt törölni kell.   
 
Vagyonkezelési tevékenység 
Közterületek esetén a közterület bérlet számlázását, ügyintézését a közterület használat 
engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 27/2016. (IX.29.) önkormányzati 
rendelet alapján kérjük törölni. 
Az Üzleti terv vagyonkezelési tevékenységre vonatkozó részeit összhangba kell hozni a 
204/A/2017. sz. előterjesztés mellékletében foglaltakkal, amelynek alapján a Képviselő-



testület nem kíván változtatni a jelenlegi – hatályos helyi rendeletben rögzített - 
vagyonkezelői koncepción. 
 
Piac-üzemeltetés  
Kérjük javítani az Üzleti tervben az „Ideiglenes piac” elnevezést „alkalmi (ünnepi) piac” 
elnevezésre.  
 
Beruházási tábla 
Az Üzleti terv 2. sz. melléklet 11. sorát (vadkamerákra tervezett 1.050.000,-Ft) kérjük törölni. 
 
A „Bársony Fót” Program által tervezett fásításból nem állapítható meg, hogy szerepel-e 
benne a 376/2017. (IX.27.) KT-határozat alapján elfogadott faültetési feladata is, valamint, 
hogy a 30.000 Ft-os egységár miből tevődik össze, ezért kérjük meghatározni a fa fajtáját, 
valamint az ültetési költséget is. 
 
A Kft. 2017-es és 2018-as üzleti terveiben szereplő Bársony Fót Program adatainak 
összehasonlításából adódó költségnövekedést kérjük részletesen kifejteni. 
 
Kérjük a 6. mellékletben szereplő Bársony Fót 2018-ra tervezett minden projektjének 
részletes kifejtését, különös tekintettel azok műszaki paramétereire, pontos elhelyezkedésére 
(buszmegállók, oszlopok járdákra feljutás korlátozására), valamint az elültetni tervezett 
növények pontos fajtáját, ármegjelöléssel, és létesítési költséggel. 

 
2./A Képviselő-testülete nem módosítja a 46/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott kegyeleti szolgálat ügyfélfogadási időtartamát. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:1./ pont: 2017. november 14., 2./ pont: azonnal 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 397/2017. 

Tárgy: Ingatlanhasznosítási ütemterv 
felülvizsgálata 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

397/2017.(X. 25.) KT-határozat 
Ingatlanhasznosítási ütemterv felülvizsgálata 

(322. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az ingatlanhasznosítási 
ütemterv 322/2017. sz. előterjesztésben foglaltak szerinti felülvizsgálatát.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi ütemezés szerint elfogadja a 2018. 
évre vonatkozó ingatlanhasznosítási ütemtervét:  
 

Sor 
szám 

Beruházási terület Feladat  Határidő/ 
képviselő-

testületi ülés 
időpontja  

2017. évi 
költségvetési 

tétel (e Ft-ban 

1. Forgalomképes ingatlanok 
hasznosítása  
 
 
Kiemelten  
Dózsa György út 11. 
Ady Endre u. 15. 
 

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) 

2018. jan.-ápr. 10.000 

2.  Kisalagi park kialakítása Javaslattétel  2018. június  



 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

3.  Fóti Nonprofit Kft. épületei Feladatellátását szolgáló 
épületegyüttes 
elhelyezésére koncepció 
kidolgozása 

2018. március 130.000 

4.  Parkok, játszóterek helyének 
kijelölése 

 2018. 
szeptember  

 

5.  Újonnan vásárolt ingatlanok 
hasznosítása  

 2018. június   

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 398/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

398/2017. (X.25.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(305. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 305/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület a Z/331/2017.(IX.27.) KT határozatának végrehajtási határidejét 
2017. október 25-re módosítja; a 127/2017. (III. 29.) KT határozat végrehajtási határidejét 
2017. november 30-ra módosítja; a 236/2017. (VI.21.) KT-határozat 2./ pontjának 
végrehajtási határidejét a 2017. december 13-i ülésére módosítja.  
 
3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 202/2017. számú előterjesztés alapján 
elfogadott 261/2017.(VII.05.) KT határozatban foglalt adásvételi szerződés a Területi 
hatástanulmány elnevezésű tervdokumentáció nem kizárólagos felhasználói jogának 
átruházására terjed ki. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 399/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

399/2017.(X.25.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(305. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót Város szilárd burkolattal nem 

rendelkező úthálózatának 2017. évre előirányzott utcáinak terveztetéséről szóló 176/2017. 
(IV.26.) KT-határozat 1./ pontjában szereplő utcák felsorolását az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„1.) Széchenyi köz - 70 m 
2.) Széchenyi u. – 570 m 
3.) Bajcsy-Zsilinszky u. - 565 m 
4.) Mária 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 
10.) Agárdy G. u. – 260 m 
11.) Kazinczy u. - 472 m 
12.) Vörösmarty köz – 150 m.” 
A határozat többi pontja változatlan marad. 
 
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a NALA-MIKft-vel 2017.08.02-án 

megkötött tervezési szerződés tartalmának jelen határozat 1. pont szerinti módosítására, 
valamint a Mária utca és a Vörösmarty köz esetében az engedélyezési tervek leadási 
határidejének 2017.11.30-ára módosítására, továbbá a módosított tervezési szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 400/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

400/2017.(X.25.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(305. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 381/2017. (X.2.) KT-határozatát az 

alábbiak szerint módosítja, egészíti ki: 
 

„1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú óvodai 
ellátást nyújtó intézmények fejlesztése Pest Megyében” című pályázati felhívásra az 
Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagintézményére (címe: 2151 Fót, Fruzsina 
utca 4, helyrajzi száma: 2169) támogatási igényt nyújt be.” 

 
„3./ A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 83.708.000 Ft saját forrás fedezetét az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetés Beruházási kiadások „11 utca kivitelezése” 
előirányzatról biztosítja.” 

 
2./ A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén fedezetet biztosít az Apponyi 

Franciska Óvoda Fruzsina utcai tagintézmény működéséhez szükséges eszközbeszerzésre 
bruttó 22.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2017. évi költségvetés Beruházási 
kiadások „11 utca kivitelezése” előirányzatról. 

 
3./ A Képviselő-testület a 381/2017. (X.2.) KT-határozat módosítással nem érintett, többi 

pontját változatlanul fenntartja. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  1./ és 3./ pont: azonnal; 2./ pont: a pályázat pozitív elbírálást követően 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 25. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 401/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Barackos 
Közművesítése tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

401/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Barackos Közművesítése tárgyában 

(48/B. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, Barackos közművesítése” tárgyában 
készített 48/B/2017. sz. előterjesztés tárgyalását a Testület 2017. novemberi rendkívüli ülésére 
elnapolja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 402/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város 
Önkormányzatának, jogszabályok által 
előírt „Energiahatékonysági Feladatainak” 
teljesítéséről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

402/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Önkormányzatának, jogszabályok által előírt „Energiahatékonysági 

Feladatainak” teljesítéséről 
(103/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete versenyeztetési eljárás keretében választja ki 
Fót Város Önkormányzat közintézményeire vonatkozó energia-megtakarítási intézkedési 
tervet készítő és a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatok 
egyszeri feltöltési kötelezettség teljesítését végző vállalkozót. Az ajánlattételi felhívásban az 
alábbi közintézményeket/fogyasztási helyeket szerepelteti:  
 

fogyasztó neve 
címe 

fogyasztási hely 
rendeltetése    

irsz. város utca, szám. 
Fót Város Önkormányzata 2151 Fót Kossuth L. u. 1. iroda 
Fót Város Önkormányzata 2151 Fót Vörösmarty tér 1. iroda 
Fót Város Önkormányzata 
(Polgárőrség) 

2153 Fót Dózsa György út 12.   

Egészségügyi Központ 2151 Fót Szent Benedek u. 15. 
 

Területi Gondozási Központ 2151 Fót Hargita utca 15.   
Apponyi Franciska Óvoda 2153 Fót Fruzsina utca 4.   
Apponyi Franciska Óvoda 2153 Fót Ibolyás utca 1.   
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2151 Fót Béke utca 33.   
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2151 Fót Bölcsőde utca 1.   
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2151 Fót Bölcsőde utca 2.,FORFA   
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2151 Fót Eőri Barna utca 24.   
Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót Béke utca 29-31. N.K. Emlékház 

Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót Dózsa György út 12-14. könyvtár 

Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót Béke utca 33. KKH könyvtár 

Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 

2151 Fót Vörösmarty tér 3. Művelődési Ház 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa Gy. út 12-14. 
 

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet  2153 Fót Dózsa György út 12-14. Kisebbségi Önk. 
Németh Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 

2151 Fót Németh k. u. 37/A Gubik Ház 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást, az 
alábbiakban megnevezett gazdasági társaságok részére küldje meg: 
 



- Sourcing Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 
Balogh-Fazekas Anita  
afazekas@sourcing.hu 

 
- Ecorisk Kft.  

1042 Budapest, Liszt F. u. 10. 3/24. 
Betléri Zoltán 
zoltan.betleri@ecorisk.hu; info@ecorisk.hu 

 
- Wattmanager Kft. 

2131 Göd, Rómaiak útja 8. 
Havas Márton 
havas.marton@energiaszerviz.hu 
 

- Nádas Energetikai Kft. 
1186 Budapest, Margó T. u. 274-276. 
info@energiatanusitvany.info; info@energetikai-szakreferens.com 
 

- Fodor Mérnökiroda Kft. 
2120 Dunakeszi, Körönd 1. 
fodor.office@gmail.com 

 
3./ A Képviselő-testület az e határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában 
lefolytatott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes 
személyének kiválasztásáról a Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok értékelésének 
szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, valamint felhatalmazza a 
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
  
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Döntés Fót Város 
Önkormányzatának, jogszabályok által előírt „Energiahatékonysági Feladatainak” 
teljesítéséről” szóló 103/2017. sz. előterjesztésben meghatározott feladat ellátására 
elkülönített 1 millió forint fedezet összegét, a Fót Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről szóló 8/2017. (II. 23.) számú rendelet beruházási kiadások „energetikai 
feladatok” kiadási előirányzatát építse be, a PJB 392/2017.(X.02.) határozata alapján, a 
költségvetés 3. sz. módosításába. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: azonnal, 3./ pont: ajánlattételtől számított 10 napon belül és a döntéstől 
számított 10 napon belül, 4./ pont: költségvetés 3. sz. módosításakor 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 403/2017. 

Tárgy: Döntés nappali melegedő és éjjeli 
menedékhely megvalósítása tárgyában 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
403/2017.(X.25.) KT-határozat 

Döntés nappali melegedő és éjjeli menedékhely megvalósítása tárgyában 
(165/B. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel a Polgármestert, hogy - a 
165/B/2017. sz. előterjesztésben foglaltak alapján - tárgyalásokat folytasson a Bartók B. utca 
31. szám alatti ingatlan tulajdonosaival. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 404/2017. 

Tárgy: Fót Gazdasági Ellátó Szervezet 
Alapító Okirat és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

404/2017.(X.25.) KT-határozat 
Fót Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okirat és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
(176/C. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 176/C/2017. sz. előterjesztés 2-3 sz. 
melléklete szerinti GESZ módosító és egységes Alapító Okiratát, valamint a 4. sz. melléklet 
szerinti módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

 
 

 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 405/2017. 

Tárgy: Szakmai elemzés az 
önkormányzati tulajdonú vagyon 
kezelésének vizsgálatáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

405/2017.(X. 25.) KT-határozat 
Szakmai elemzés az önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének vizsgálatáról 

(204/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 204/A/2017. számú 
előterjesztés mellékletének következtetéseit, és ennek megfelelően a ciklus végéig nem kíván 
változtatni az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendeletben lefektetett 
vagyonkezelői koncepción. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 406/2017. 

Tárgy: Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 
2017. január – június közötti időszakra 
vonatkozó tájékoztatójának kiegészítése 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

406/2017.(X.25.) KT-határozat 
Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2017. január – június közötti időszakra vonatkozó 

tájékoztatójának kiegészítése 
(236/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejlesztési tanácsnok prioritásként 
kezelendő feladatok megvalósulásáról szóló, a 236/2017. számú előterjesztés 6. számú 
melléklete szerinti írásos tájékoztatás kiegészítését a 236/A/2017. számú előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerint elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület a Fejlesztési tanácsnok 236/A/2017. számú előterjesztés 3-8. számú 
mellékleteként csatolt utólagos tájékoztatását tudomásul veszi. 
 
Felelős: Fejlesztési tanácsnok 
Határidő: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 407/2017. 

Tárgy: Döntés a rendkívüli települési 
támogatás természetben nyújtott tűzifa 
beszerzése tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

407/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés a rendkívüli települési támogatás természetben nyújtott tűzifa beszerzése 

tárgyában 
(259/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Rendkívüli települési támogatás 
természetben (tűzifa)” elnevezésű versenyeztetési eljárást a 259/A/2017. számú előterjesztés 
1. sz. melléklete alapján megindítja.  Egyúttal felkéri a Polgármestert az ajánlattételi felhívás 
aláírására, és az alábbi gazdasági társaságoknak történő megküldésére. Versenyeztetési eljárás 
nyertese az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó gazdasági társaság. 
 

1. név: ECO BRIKETT Kft. 
 cégjegyzék: 13-09-078811 
 adószám: 12360538-2-13 
 székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 82. 
 telefon: 06-70/65-70-470 
 e-mail:info@ecobrikett.hu 
 ügyintéző, képviselő: Csőke Mátyás 
 
2. név: Tímár Vaskereskedelmi Kft. 
 cégjegyzék: 1309072928 
 adószám:12162354-2-13 
 székhely:2151 Fót, Galamb J. u.1 
 telefon:06-27/359-902 
 e-mail:fot@timarvasker.hu 
 ügyintéző, képviselő:Tímár József 
 
3. név: GlobalStone Magyarország Kft. 
 cégjegyzék: 13-09-087707 
 adószám:12630594-2-13 
 székhely:2071 Páty, Torbágyi út 2701/2 
 telefon:06-30/30-80-234 
 e-mail:info@globalstone.hu 
 ügyintéző, képviselő: Kőrös Szabolcs 
 
4. név: Cserenyecz És Társa Bt. 
 cégjegyzékszám:13-06-060502 
 adószám:22527651-2-13 
 székhelye:2626 Nagymaros, Fehérhegy u.68. 
 tel:06-70/381-05-50 
 e-mail:rendeles@tuzifa-eladas.hu 



 képviselő: ifj. Csernyecz Antal 
 
 
2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás nyertesére 
vonatkozó döntést hozza meg, illetve a Vállalkozói Szerződést írja alá.  
 
3./ Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott eljárás pénzügyi fedezetének biztosítása 
érdekében az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017.(II.23.) számú rendelet 
természetben adható rendkívüli települési támogatás előirányzatának 4.100.000.-Fttal 
megemelni rendezi az „Ellátottak pénzbeli juttatás Egyéb nem intézményi ellátások kiadási” 
előirányzata terhére. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2018. évi 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe a tűzifa beszerzéséhez szükséges 7.500.000.-Ft-ot 
terveztesse be.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. október 26; 2./ pont: október 30., 3./ pont: azonnal; 4./pont: 2017. 
december 13. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 408/2017. 

Tárgy: Javaslat az Emberi Erőforrás 
Bizottság megüresedett képviselő-tagi 
helyének betöltésére 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 
 

408/2017.(X.25.) KT-határozat 
Javaslat az Emberi Erőforrás Bizottság megüresedett képviselő-tagi helyének 

betöltésére 
(291/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Testület Emberi Erőforrás Bizottságának 
megüresedett képviselői tagi helyére 2017. november 1-jétől Gellai István képviselőt választja 
meg. 
A Testület felkéri a Jegyzőt az SZMSZ 5. sz. függelékének saját hatáskörében történő, a fenti 
döntésnek megfelelő aktualizálására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 409/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet Vezetői tisztségének  
betöltésére szóló pályázat kiírásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

409/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet Vezetői tisztségének  

betöltésére szóló pályázat kiírásáról 
(302. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 
igazgatójának magasabb vezetői megbízatására pályázatot ír ki a 302/2017. számú előterjesztés 
1. melléklete szerinti tartalommal. 
 
2./ A Képviselő-testület a beérkező pályázatok bontásával, ellenőrzésével, kezelésével, az 
érvényesen pályázók meghallgatásával és a képviselő-testületi döntés előkészítésével 
kapcsolatos szakmai feladatok ellátására négytagú munkacsoportot alakít, amelynek tagjaivá a 
Fót Közös Önkormányzati Hivatal részéről a Jegyző által kijelölt Humánpolitikai referenst, a 
Képviselő-testület részéről Lévai Sándorné, Merkwart Krisztián és Németh József képviselőket 
kéri fel.   
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a jelen határozat 1./ pontjában 
meghatározott pályázati kiírás alábbi helyeken történő megjelentetéséről gondoskodjon: 
- Önkormányzat honlapja, 
- Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 410/2017. 

Tárgy: Döntés önkormányzati 
intézmények megközelítésének tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

410/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés önkormányzati intézmények megközelítésének tárgyában 

(306. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Németh Kálmán Általános Iskola előtt 
meglévő burkolat szélesítése Március 15. utca”, „Apponyi Franciska Óvoda előtti kétoldali 
parkoló kialakítása Kölcsey utca”, „Eőri Barna utcai Óvoda előtti burkolat szélesítés és járda 
építése” megnevezésű beruházásokat megépítteti a 306/2017. sz. előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti műszaki tartalommal. 

 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti munkára versenyeztetési eljárást indít a 306/2017. 
sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívással, felhatalmazva egyúttal a 
polgármestert a felhívás aláírására, valamint az alábbi gazdasági társaságok részére történő 
megküldésére: 
 

SADE Magyarország Mélyépítő Kft. 
1117 Budapest, Budafoki út 72-74., levélcím: 1518 Budapest, Pf. 54., e-mail: 
sade@sade.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-680188; Adószám: 11097875-2-44 
Tel.:1-887-34-00; Fax: 1-205-60-65 
 
PENTA Általános Építőipari Kft. 
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.; e-mail: iroda@pentakft.hu 
Cégjegyzék szám: 13-09-079473; Adószám: 10452556-2-44 
Tel.: +36-28-529-050; Fax: +36-28-529-070 
 
Swietelsky Építő Kft. 
1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20/B. V.; e-mail: utepites@swietelsky.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-720396; Adószám: 10572795-2-43 
Tel.: 1-889-63-00; Fax: 1-889-63-50 
 
HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76.; e-mail: hedo@hedo.hu 
Cégjegyzék szám: 01-09-208325; Adószám: 10683833-2-41 
Tel.: 06-30-371-78-31 
 
Pannon Modul Kft.  
1035 Budapest, Kerék u. 34., e-mail: zsolt.sipos@gmail.com 
Cégjegyzék szám: 01-09-717334; Adószám: 13072074-2-41 
Tel.: 06-70-325-65-18 
 



3./ Az e határozat 1./ pontjában meghatározott feladat tárgyában lefolytatott versenyeztetési 
eljárás érvényességéről, eredményességéről és a nyertes személyének kiválasztásáról a 
Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb 
összegű árajánlat. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval az 
ajánlattételi felhívás melléklete szerinti kivitelezési szerződést aláírja.  
 
5./ A Képviselő-testület a vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
8/2017. (II.23.) számú rendelete Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata 
„Önkormányzati intézmények megközelítése parkolók, csap. Víz stb. (Németh Kálmán 
általános iskola előtt meglévő burkolat szélesítése, Németh Kálmán Közösségi Ház előtti 
parkoló építése, Apponyi Franciska Óvoda előtti kétoldali parkoló kialakítása)” terhére 
biztosítja bruttó 17.693.000,-Ft keretösszegben. Valamint felkéri a Polgármestert, hogy a 
2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe a „Önkormányzati intézmények 
megközelítése parkolók, csap. Víz stb. (Németh Kálmán általános iskola előtt meglévő 
burkolat szélesítése, Németh Kálmán Közösségi Ház előtti parkoló építése, Apponyi 
Franciska Óvoda előtti kétoldali parkoló kialakítása)” előirányzatot tervezze be.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: a döntést követő 10 munkanapon belül, 3./ pont: a 
beérkezett ajánlatok értékelését követően 5 napon belül, 4./ pont: 2018. március 15-ig, 5./ 
pont: december 13. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 411/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 0203/1 hrsz.-ú 
ingatlan értékmeghatározásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

411/2017.(X. 25.) KT-határozat 
Döntés a Fót 0203/1 hrsz.-ú ingatlan értékmeghatározásáról 

(310. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 310/2017. sz. előterjesztéssel érintett 
telekrészek vonatkozásában egységesen nettó 210.-Ft/m2 vételárat állapít meg, illetve 
kisajátítási eljárás szükségessége esetén ezen az áron irányozza elő a szükséges költséget. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Bartos- és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda 
megbízási szerződése keretén belül, az 1./ pontban meghatározott vételáron ajánlja fel a 
tulajdonostársaknak, a tulajdonrészükből szükséges területrészek megvásárlását.  
 
3./ A Képviselő-testület elfogadja a Molnár és Tóth Kft. ajánlatát 1.625.600.-Ft –os ajánlatát a 
Fót 0203/1 hrsz-ú ingatlan telekalakítási dokumentációjának elkészítésére, és felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a munka elvégzésére kössön szerződést a Molnár és Tóth Kft.-vel és a 
szerződést írja alá. 
  
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntést követő 60 munkanapon belül; 3./ pont: döntést 
követő 15 munkanapon belül. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 412/2017. 

Tárgy: A Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2017-es üzleti tervének 
harmadik negyedéves teljesítéséről szóló 
ügyvezetői tájékoztató 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

412/2017.(X.25.) KT-határozat 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017-es üzleti tervének harmadik 

negyedéves teljesítéséről szóló ügyvezetői tájékoztató 
(324. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete azzal az észrevétellel tudomásul veszi a Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének harmadik negyedéves 
teljesítéséről szóló, 324/2017. sz. előterjesztés szerinti ügyvezetői tájékoztatót, hogy annak 
„Beruházási terv teljesülése 2017.09.30-ig” alcímű táblázata 17. sz. tételének „törölve” 
állapotát nem fogadja el – erre vonatkozó testületi döntés ugyanis az eddigiekben nem 
született, ilyen döntést az ügyvezető nem is kezdeményezett. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 413/2017. 

Tárgy: Javaslat bérlakás-építési program 
beindítására –önálló képviselői indítvány 

 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

413/2017.(X.25.) KT-határozat 
Javaslat bérlakás-építési program beindítására –önálló képviselői indítvány 

(107/A. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Bérlakás-építési 
Programját (a továbbiakban: Program) a 107/A/2017. sz. előterjesztésben foglaltakra 
figyelemmel az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A Képviselő-testület a természetben Dózsa György út 11. sz. alatti, 1513/3 hrsz-ú ingatlanát 
olyan Vállalkozónak kívánja értékesíteni, aki: 

� gondoskodik a jelenlegi épület bontási, és új lakóépület építési engedélyezési 
terveinek elkészítéséről, engedélyeztetéséről, a beruházás megvalósításáról, majd 

� az ingatlan jelenlegi becsült piaci értékével egyező értékű, legalább 50 m2 alapterületű 
kész lakások, valamint üzlethelyiségek tulajdonjogát (250 eFt/m2 kivitelezési 
költséggel számolva) – a 1513/3 hrsz.-ú ingatlan vételára fejében - az épület jogerős 
használatba vételéi engedélye birtokában, de legkésőbb 2020. október 31-ig az 
Önkormányzatra ruházza át. 

 
A fentiek szerint önkormányzati vagyonba vett lakásokat és üzleteket az Önkormányzat 
bérbeadás útján fogja hasznosítani- az abból származó teljes bevételt (akár pályázati 
önrészként is) további önkormányzati lakásépítésekre, avagy vásárlásokra fordítva. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az e határozat 1./ pontjában modellezett 
koncepció jogi és gazdasági peremfeltételeit a Hivatallal vizsgáltassa meg, és a kidolgozott, 
ingatlanértékesre szóló pályázati felhívást terjessze be legkésőbb a Képviselő-testület 2018. 
márciusi ülése elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:1./ pont: azonnal, 2./ pont: legkésőbb 2018.március 6. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 414/2017. 

Tárgy: Szabálytalan bekötés 
megszüntetése Fót, Dózsa György út 12-
14 szám alatti ingatlanon 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

414/2017.(X.25.) KT-határozat 
Szabálytalan bekötés megszüntetése Fót, Dózsa György út 12-14 szám  

alatti ingatlanon 
(298. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megszüntetteti a szabálytalan rákötést a 
Dózsa György út 12-14. ingatlannál. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kössön szerződést a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a szabálytalan rákötés megszüntetése érdekében a 298/2017. 
számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező árajánlatban szereplő tartalommal, azzal a 
módosítással, hogy a tervezet elektromos töltőállomás helyét térkövekkel állítsák helyre, 
mivel a vizes mészkőburkolat balesetveszélyes a gépjárművek számára. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges szerződés aláírására 2.000 eFt keretösszeg 
értékéig. 
 
3./ A Képviselő-testület a 2./ pontban felsorolt feladatok elvégzéséhez szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. számú módosításakor a beruházási 
(felhalmozási) kiadások „11 utca kivitelezése” kiadási előirányzat átcsoportosításával 
biztosítja. 
 
4./ A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az összes jelen üggyel kapcsolatos 
szükséges intézkedés megtételére. 
 
Felelős: polgármester   
Határidő: 1./ pont: azonnal;. 2./ pont: 2017. november 7.; 3./ pont: azonnal; 4./ pont: 2017. 
december 31. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 415/2017. 

Tárgy: Döntés úthozzájárulás 
megállapításáról (Beniczky köz, Kund Pál 
utca, Tóth Árpád utca) 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
415/2017.(X.25.) KT-határozat 

Döntés úthozzájárulás megállapításáról  
(Beniczky köz, Kund Pál utca, Tóth Árpád utca)  

(299. sz. anya) 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
299/2017. sz. előterjesztés melléklete szerinti határozattal kötelezze a Beniczky köz, Kund Pál 
utca és Tóth Árpád utca beruházásával kapcsolatban a Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testületének az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 16/2014. (V. 22.) 
önkormányzati rendelete szerint érintett ingatlantulajdonosokat, tulajdoni hányaduk 
arányában ingatlanonként 100.000,-Ft útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás 
megfizetésére.  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2018. január 20. 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 416/2017. 

Tárgy: Döntés a Megyeri Tigrisek 
Közhasznú Kosárlabda Klub támogatási 
kérelméről 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

416/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub támogatási kérelméről 

(315. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 30-ig 4.489.140,-Ft támogatást 
nyújt a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub részére a Fóti Kosárpalánta program 
beindítására. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott támogatás 
összegét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások 
államháztartáson kívülre” előirányzaton biztosítsa, az „Általános tartalék” terhére. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
célra és összeggel kössön támogatási szerződést a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda 
Klubbal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./- 3./ pont: 2017. évi költségvetés IV. számú módosítását követő 8 napon belül  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 417/2017. 

Tárgy: Fót Város hatályos 
településrendezési eszközei – szabályozási 

vonal módosításával – kapcsolatos 
módosításának tervezete 

 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

417/2017.(X.25.) KT-határozat 
Fót Város hatályos településrendezési eszközei – szabályozási vonal módosításával – 

kapcsolatos módosításának tervezete 
(319. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót – Budapest közigazgatási határtól Fót – 
Dunakeszi közigazgatási határig tervezett kerékpárúttal érintett közutak (meglévő és tervezett) 
szabályozási vonalának megvizsgálására a Hivatal Városfejlesztési és üzemeltetési Osztályát, 
a Főépítészt és a Településtervezőt kéri fel. 
 
2./ Amennyiben az e határozat 1./ pontja szerinti vizsgálat eredménye szükségessé teszi a 
településrendezési eszközök módosítását, úgy a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, 
hogy a településrendezési döntéseknek megfelelően - a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 
32.§ (6a) bekezdés szerinti állami főépítészi eljárás figyelembe vételével, és tekintettel a (6a) 
bekezdés ca) pontjára - kezdje meg, és az eljárási szabályok figyelembe vételével folytassa le 
a szükséges eljárást.  
 
3./ A Képviselő-testület megbízza a MŰ-HELY Zrt-t, hogy a településrendezési döntésnek 
megfelelően a vizsgálatokat és a településrendezési eszközöket készítse el az ajánlata szerinti 
500.000-Ft+áfa forint keretösszegig rendelkezésre álló tervezési díjért, s egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a tervezési szerződést a MŰ-HELY Zrt-vel írja alá. 
 
4./ A határozat 3./ pontja szerint meghatározott keretösszeget az „Általános Tartalék” kiadási 
előirányzatról biztosítsa. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ és 4./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. november 9. (döntést követő 15 napon 
belül), 3./ pont: 2017. november 14. (döntést követő 20 napon belül) 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 418/2017. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Károlyi István utca 
3. szám alatti épület bontása” tárgyában 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 

 
418/2017.(X.25.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Károlyi István utca 3. szám alatti épület bontása” tárgyában 
(323. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Károlyi István utca 3. szám alatti 
épületet az alapok 0,7m szintjéig lebontatja, és felhatalmazza a Polgármestert a 323/2017. sz. 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás aláírására és az alábbi gazdasági 
társaságok részére történő megküldésére: 
 

a.) Kóczián+Kóczián Kft. (2150 Fót, Sikátorpuszta 12.); Kóczián József 06-30-9346-140 
b.) Verestransz Kft. (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 49-51.); Dudás Csaba 06-20-

9124-937 
c.) Fót-Gép Kft. (2151 Fót, Március 15. utca 4.); Juhász Imre 06-30-9321-485 
d.) SGK Green Kft. (2151 Fót, Mihály Dénes u. 8.); Takács Sándor Gábor 06-20-

9346673; sgkgreen@gmail.com; 
e.) Rolti Építőipari és Szolgáltató Kft. (1145 Budapest, Tallér u. 6. fszt. 3.); Nagy Roland 

06-30-474-1813; roltikft@rolti.hu 
f.) BANGUNAN Építőipari és Szolg. Kft. (2049 Diósd, Liszt F. u. 15.) Szinger Zsolt 

Béla; szingerzsolt40@gmail.com 
g.) Uhrin-West Kft. 2141 Csömör, Páskom u. 0110/17 Uhrin Sándor; 06-70-3671227; 

szoboszlai.andrea@uhrinwest.hu; 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a bontásra szóló ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatokat értékelje, a nyertes ajánlattevő személyéről döntsön és a bontásra 
vonatkozó kivitelezési szerződést a 323/2017. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletének 3. sz. 
melléklete szerint írja alá. (Nyertes a legalacsonyabb árajánlatot adó vállalkozó.) 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./pontban meghatározott feladat fedezetét az Önkormányzat 2017. 
évi költségvetésében a „Felújítási kiadások Önkormányzati lakás felújítás” előirányzatról 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ pont: döntést követő 30 napon belül; 3./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 419/2017. 

Tárgy: Döntés az Alberti Béla emléktábla 
áthelyezéséről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

419/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés az Alberti Béla emléktábla áthelyezéséről 

(325. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót, Alberti Béla utca 7. sz. ingatlan 
kerítéséről Alberti Béla emléktábláját – az ingatlantulajdonos kérelmére – áthelyezi az utca 
más részére – felhatalmazva a Polgármestert a méltó emlékhely kialakítására. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 420/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. kertészeti 
telephelyén (Fót, Ferenczy u. 8.) 
felépítendő fóliasátor tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

420/2017.(X.25.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. kertészeti telephelyén (Fót, 

Ferenczy u. 8.) felépítendő fóliasátor tárgyában 
(326. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.-t, hogy a Ferenczy utca 8. szám alatti telephelyén álló életveszélyessé vált 
5000 nm fóliasátort elbontassa, oly módon, hogy a felhasználható elemeket az új fóliasátor 
kivitelezésénél felhasználja, a maradék elemeket értékesítse.   

2./ A Képviselő-testület tudomásul veszi a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének a 326/2017. számú előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő vállalkozási 
szerződés megkötéséről szóló kezdeményezését.  

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és a Fóti 
Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között 2017. évi fejlesztésekre vonatkozó 
támogatási szerződés kertészeti tevékenységet érintő e határozatnak megfelelő módosítására.  

Felelős: 1.-2./ Fóti Kft. ügyvezető igazgatója, 3./ polgármester  
Határidő: azonnal  
 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 421/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati 
rendelet III. sz. módosításáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

421/2017.(X.25.) KT-határozat 
Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. 

(II.23.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
(303. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal – 157/2016.(IV.27.) KT-határozattal elfogadott – Versenyszabályzatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ A Versenyszabályzat 8.§-a 2017. november 1-i hatállyal az alábbi (12) bekezdéssel 
egészül ki: 
(12) Az Ajánlattételi felhívásra érkező ajánlatok elbírálásáról bruttó 2 millió forint 
értékhatárig a Polgármester, bruttó 2 millió forint értékhatár fölött a Képviselő-testület dönt. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Versenyszabályzat fenti 
rendelkezéssel történő egységes szerkezetbe foglalásáról és az Önkormányzat honlapján 
történő megjelentetéséről a Hivatal útján gondoskodjon. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. október 31. 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 422/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati 
rendelet III. sz. módosításáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

422/2017.(X.25.) KT-határozat 
Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. 

(II.23.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról 
 (303. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felújítja a Rákóczi utca, Molnár utca és a 

vasúti átjáró közötti szakaszát, valamint kiépíti a csapadékvíz elvezetést a vasúti átjáró és 
az Ady Endre utca között.  

 
2./A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kivitelezéshez szükséges 

versenyeztetési eljárás lefolytatására, nyertes pályázó kiválasztására, kivitelezési szerződés 
aláírására és minden további szükséges intézkedés megtételére. 

 
3./ A Képviselő-testület a vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
8/2017. (II.23.) számú rendelete Felújítási kiadások előirányzata „Kossuth utcai járda 
felújítás” terhére bruttó 7.000.000,-Ft keretösszegben biztosítja, további bruttó 2.000.000,-
Ft-ot pedig a költségvetés Általános tartaléka terhére – felhatalmazva a Polgármestert, 
hogy e módosítást vezesse át a költségvetési rendeleten, annak soron következő módosítása 
alkalmával. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 423/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 8/2017. (II.23.) önkormányzati 
rendelet III. sz. módosításáról  
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. október 25-i rendes, nyilvános üléséről 
 

  423/2017.(X.25.) KT-határozat 
Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. 

(II.23.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról  
(303. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének költségvetési tartalékából az Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmény azonnali hibaelhárítást igénylő feladataira – felújítások céljára – 3.000.000,-Ft-ot 
szabadít fel, felhatalmazva a Polgármestert, hogy e rendelkezést vezesse át a költségvetési 
rendeleten, annak soron következő módosítása alkalmával. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. február 28. 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. október 26. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 424/2017. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről  

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, zárt üléséről 
 

 
424/2017.(XI.22.) KT-határozat 

Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről  
(344. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző Képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót, – 
tudomásul véve, hogy a következő beszámoló a Testület 2018. januári ülésére készül. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 425/2017. 

Tárgy: Javaslat a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal közszolgálati 
tisztviselői 2018. évi illetményalapjának 
megállapítására – önálló képviselői 
indítvány 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, zárt üléséről 
 

425/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Javaslat a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői 2018. évi 

illetményalapjának megállapítására – önálló képviselői indítvány 
(335/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, az abban foglaltak szerint, a Fóti Közös Önkormányzat Hivatalnál foglalkoztatott 
közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre vonatkozóan változatlanul 42.515 
forintban kívánja megállapítani. 

 
2./ A Testület az e határozat 1./ pontjában meghatározott helyi illetményalap-mértékről a 
335/2017. sz. anyagként előterjesztett rendelet-tervezet tárgyalásakor – annak kiegészítésével 
– dönt, annak érdekében, hogy annak rendelkezéseit 2018. január 1-től alkalmazni lehessen. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 426/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás, a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről, a 
közszolgálati tisztviselők 
illetménykiegészítéséről és bankszámla-
hozzájárulás mértékéről szóló  …./2017. 
(XI.23.) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, zárt üléséről 
 

426/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Rendeletalkotás, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről és bankszámla-
hozzájárulás mértékéről szóló  …./2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
(335. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt 2018. évi 
igazgatási szünetről tájékoztassa a lakosságot és a társszerveket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: nyári igazgatási szünetről tájékoztatás: 2018. június 30., téli igazgatási szünetről 
tájékoztatás: 2018. november 15. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 427/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a közterület-foglalás 
díjtételeinek felülvizsgálata, szükség 
szerinti módosítása, a helyi kötelező 
közszolgáltatások díjtételeinek 
módosítása a 2018. évtől (folyékony 
hulladékszállítás), és a köztemetőkről és a 
temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 
2018. évi díjtételeinek meghatározása 
tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, zárt üléséről 
 

427/2017. (XI. 22.) KT-határozat 
Tájékoztatás a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti 

módosítása, a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2018. évtől 
(folyékony hulladékszállítás), és a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló helyi 

rendelet 2018. évi díjtételeinek meghatározása tárgyában 
(336. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-foglalás díjtételeinek 
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása; a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek 
módosítása a 2018. évtől (folyékony hulladék-szállítás) és a köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló helyi rendelet 2018. évi díjtételeinek meghatározása tárgyában készült 
tájékoztatót a 336/2017. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 428/2017. 

Tárgy: A Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2018. évi 
munkaterve, szakmai költségvetése 
(330. sz. anyag) 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

428/2017. (XI.22.) KT-határozat 
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2018. évi munkaterve, szakmai 

költségvetése 
(330. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a kiegészítő módosítással fogadja 
el a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (330/2017. sz. előterjesztés 1-4. sz. 
mellékletekben részletezettek szerinti) 2018. évi munkatervét, szakmai költségvetését - amely 
tartalmazza a 2018. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2.000 e Ft önrészét is -, 
hogy az előterjesztés 5. sz. mellékletében foglaltaktól eltérően, a Muharay Színház tervezett 
kiadási előirányzatát a Képviselő-testület bruttó 38.100.000,-Ft összegben biztosítja. 
 
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 2018. 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 Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2018. évi terembérleti díjak tekintetében: 
változtatás nélkül, a 2016. évben megállapított díjak érvényesek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: FKKK igazgató 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 429/2017. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának 
I-III. negyedéves helyzetéről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

429/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves 

helyzetéről 
(334. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának I-
III. negyedévi helyzetéről szóló 334/2017. sz.  előterjesztést a 1. és 2. sz.  mellékletekkel és a 
Könyvvizsgálói véleményben foglaltakkal együtt tudomásul veszi. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 430/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város 2018. évi 
rendezvénytervéről  
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
430/2017. (XI.22.) KT-határozat 

Döntés Fót Város 2018. évi rendezvénytervéről 
(338. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város 2018. évi rendezvénytervét az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Állami ünnep rendezvényért felelős dátum költségvetési igény 
Március 15. 1848-as 
forradalom és 
szabadságharc ünnepe 
fáklyás felvonulás 
 
Helyi kitüntetések 
adományozása 

FKKK Március 14.  
fáklyás felvonulás; 
koszorúzás; ünnepi 
szónoklat 
 
Március 15.  
színpadi műsor, 
polgármesteri 
köszöntő 
helyi kitüntetések 
átadása 
 

500.000,-Ft 
 
 
 
 
3.000.000 Ft 

Augusztus 20. Nemzeti 
ünnep 

FKKK augusztus 19. 
(koszorúzás) 

200.000 Ft 

Október 23. Nemzeti 
ünnep 

FKKK október 23. 
fáklyás felvonulás, 
koszorúzás, ünnepi 
beszéd 

400.000 Ft 

Kiemelt városi 
rendezvény 

rendezvényért felelős dátum költségvetési igény 

Nemzetközi nőnap  FKKK március 8. (műsor) 600.000 Ft 
Tavaszi hadjárat 
Károlyi huszárok 
ünnepe  
 

Sándor Huszárok 
Egyesülete 
Veresegyház Katonai  
Hagyományőrző 
Egyesület  
FKÖH 
 

április 8. 1.300.000 Ft 

Költészet Napja  Garays Diákokért 
Alapítvány 

április 11. 300.000 Ft 

Közalkalmazottak Napja FKÖH 
 

május 24. 400.000,-Ft 

Városi Gyermeknap 
Főzőverseny 
Fóti Futi  

FKKK május 26. 4.000.000 Ft 



„Zeng a lélek” 
Népművészeti fesztivál  

„Zeng a lélek” 
Kulturális és 
Hagyományőrző 
Egyesület 

június 9. 500.000 Ft 

Közszolgálati 
Tisztviselők Napja  

FKÖH július 1. 400.000,-Ft 

Fóti Búcsú és 
Paradicsomfesztivál  

FKKK augusztus 19. 6.000.000 Ft 

Fóti Szüret 50 éves 
évforduló 
és Fröccsfesztivál  

FKKK 
 

szeptember 15. 8.000.000 Ft 

Idősek Világnapja 
Október 

FKKK október 4. 500.000 Ft 

Regionális vers-és 
prózamondó verseny 
november 

Fóti Értékközvetítő 
Oktatásért Egyesület 

november 10. 300.000 Ft 

Adventi programok 
díszkivilágítás,  
Betlehem állítás,  
gyertyagyújtás  

FKKK  
 

december 2 –
december 23. 

2.200.000 Ft 
 

Mindenki Karácsonya  Fóti Népművészeti 
Szakképzésért 
Egyesület 

december 22. 
szombat 

500.000 Ft 

Egyéb kulturális tartalék 
keret 

  5.000.000,-Ft 

Összesen   34.100.000,-Ft 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót Város 2018. évi Programtervében 
szereplő kiadásokat építtesse be a 2018. évi költségvetésébe. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2018. január 9. (2018. évi költségvetés tervezésekor) 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 431/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
431/2017. (XI.22.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(339. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 339/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület a 238/2017. (VI.21) KT. határozat végrehajtási határidejét a 2018. 
januári  ülésére; a 360/2017.(IX.27.) KT határozat végrehajtási határidejét a 2017. decemberi 
ülésére módosítja.  
 
3./ A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Z141/2017.(IV.26.) KT határozattal a Fóti 
Cselényi József Népdalkörnek odaítélt 272.000 Ft kulturális pályázati támogatást a Cselényi 
József Népdalkör képviselője, Léhárt Károlyné vegye át készpénzben. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
5./ A Képviselő-testület a 365/2017.(IX.27.) KT-határozattal indított versenyeztetési eljárását 
– a szerződéskötés meghiúsulása okán – újraindítja, azzal a céllal, hogy a felülvizsgálat, és az 
annak során feltárt hiányosságok rendezése egymást követő lépésben történjen. A Testület 
felhatalmazza a Polgármestert az új ajánlattételi felhívás kiírására és a beérkező ajánlatok 
elbírálása. 
 
6./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. év i költségvetési rendeletében „FSE-
fejlesztés” önkormányzati beruházási sor 13.110.000,-Ft előirányzatából 6.160.000,-Ft-ot 
átcsoportosítani rendel a „felhalmozási célú pénzeszköz-átadás” sorára – felkérve a 
Polgármestert, hogy e rendelkezést vezettesse át a 2017. évi költségvetési rendeleten, annak 
IV. sz. módosításakor. 
 
Felelős: 1-4./ pont: jegyző, 5-6./ pont: polgármester 
Határidő: 1-2./ és 5-6./ pont: azonnal, 3-4./ pont: a döntéstől számított 5 munkanapon belül 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 22. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 432/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2018. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása tárgyában 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

432/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

tárgyában 
(341. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
l./ Fót Város Önkormányzat 2018. 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. mellékletként!) 
 
2./ A bevételek tervezési elvei 

 
2.1. A Hivatal és az önkormányzati intézmények a 2017. évi bevételi előirányzatukat a 

teljesítendő elvárt bevételek szintjén tervezzék meg. 
2.2. Az állami támogatásokat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

törvény 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell 
tervezni. 

2.3. A 2018. 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 2017. 
decemberi üléséig döntött. 

2.7. A működési és a felhalmozási feladat fedezetéül bevonható pályázati forrás a 
Költségvetésben a pályázat költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján 
tervezhető. 

2.8. Fejlesztési célú hitelfelvételi előirányzat csak a Kormány engedélyét követően 
tervezhető. 

2.9. A Költségvetés összeállítása során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján adósságot keletkeztető 
ügyletből származó bevétel nem tervezhető. 



 
3./ A kiadások tervezési elvei 
 

3.1. A Hivatal és az intézmények a 2018. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz kötött, 
ún. „szintre-hozással” korrigált kiadásaik alapján tervezhető. 

3.2. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben, avagy helyi 
rendeletben 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 2017. II. félévi teljesítmény-értékelés és a 2017. évi minősítés a vonatkozó 
jogszabályok értelmében 2018 januárjában lesz esedékes, a munkáltatói hatáskörébe 
tartozó illetmény-eltérítések közvetlen költségvonzatait legkorábban a 2018. 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 2017. évi szinten tervezhető, 
tényleges fedezetének biztosításáról a költségvetési rendelet dönt. 

 
Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetőek: 
a) családalapítási támogatás 70.000,-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 (2017. 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 2018. 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 (2017. évi eredeti előirányzat) 
j) képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg 

készíttetésének támogatása, kizárólag a vonatkozó munkakörökben, 40.000,-Ft/fő 
összegben (kétévenként tervezhető) 

k) bankszámla költségtérítés bruttó 12.000,-Ft/fő értékben 
l) helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok és a kötelező 

továbbképzés napjaira 
m) betegszabadság miatti helyettesítési díj (az önkormányzat céltartalékként tervezi) 
n) kereset-kiegészítés összegét az előző év (bázis) alapilletményének 2%-ában kell 

meghatározni és betervezni 



o) A GESZ Központ dolgozóinak a 2017. évi költségvetés szerinti bértömegét 2018. 
évre 10%-kal megemelt mértékben kell tervezni. 
 

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: 

� a Hivatal köztisztviselői számára nettó 150.000,-Ft/fő, 
� az önkormányzati intézmények közalkalmazottai számára nettó 250.000,-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 2017. évi eredeti előirányzati adatok, illetve a kifejezetten 
inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz 
az infláció várható mértéke (átlagosan 2,6 %) 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 2017. évi költségvetésének 
várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2017. évben beruházással érintett 
azon feladat-ellátási helyeket, ahol a rendeltetésszerű működés nem volt folyamatos. 
Ezekben az esetekben a 2017. évi eredeti előirányzati adatokat kell bázisként 
figyelembe venni. 

3.7. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv dologi kiadását a 2018. évre 
vonatkozó szerződés, az ismert feladat-változás és az Áhsz. rendelkezéseinek 
figyelembevételével kell meghatározni. Az önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervnek a 2018. 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 GESZ-nek az élelmiszer beszerzési kiadását a 
Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési nap 
figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadást pedig a szolgáltatási szerződésben 
rögzített egységár és az élelmezési nap figyelembevételével kell tervezni. A tervezett 
előirányzat alapjául szolgáló feladatmutatónak - az állami támogatás igénylésében 
jelzett - az étkezésben résztvevők létszámával egyezni kell. 

3.9. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2017. évi juttatások átfogó, számszerű elemzése, 
a helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve és a 2018. 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 kiadási előirányzataként 2 
millió forintot. 

3.11. A 2018. évi költségvetési tervjavaslat összeállítása során kiemelt szempont a 
beruházási és a felújítási feladatok részarányának főösszegen belüli növelése és az 
Önkormányzat vagyonának gyarapítása. A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani 
szükséges a középtávú célokban javasolt felhalmozási és felújítási feladatok 
prioritását. 
 



A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél: 
• Elsősorban a 2017. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani, 

ezt külön listázzuk (lsd. e határozat 2. sz. mellékletként!) 
• A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági 

programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2017. 
évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi 
előirányzatok (és szükség szerint a 2017. 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) 

• A Környezetvédelmi Program 2018. évi Intézkedési Tervének előzetes kalkulációját - 
a Környezetvédelmi Alap és Bársony Fót Program költségkeretének tervezéséhez - e 
határozat 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 

3.12. A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges. 
3.13. A 2017. évi költségvetésben nem szereplő - beruházás illetve felújítás tervezése 

elsősorban pályázati forrás bevonásával lehetséges, másodsorban saját forrásból - 
figyelembe véve azt, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nem 
tervezhető. Az újabb beruházások előtt a beruházás további fenntartási költségét, 
egyéb többéves kihatású kötelezettségek költségvetési kihatását is vizsgálni kell. 
Az induló beruházások és felújítások részletes feladatonkénti és célonkénti 
meghatározásáról kimutatást kell készíteni, melynek határideje: 2018. január 5. 

 
4. Minden költségvetési szervnek (a továbbiakban részletezett Ütemterv szerint) el kell 

készítenie 2018. január 1. és 2018. 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 – 

megfeleltetve költségtervét a 341/2017. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletében (11.459-
27/2017. ikt.sz. iratként) rögzített követelményeknek is – az utóbbiakat kiegészítve az 
ESZEI 2018. évi karbantartási költségtervével is. 

 
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 2017. 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 2018. 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 2018. 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”).  

 
1./ Költségvetési koncepció testületi tárgyalása (elfogadása).  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. november 22. 
 
2./ A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a 
költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat). 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2017. november 24.  
 
3./ Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi és Adóügyi Osztály részére történő 
átadásának határideje. A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a 
szükségleteknek megfelelő 2018. 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: 2018. január 04. 
 
4./ Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi és 
Adóügyi Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő 
előírásoknak. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. január 12. 
 
5./ 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának közreadása  
Felelős: jegyző 
Határidő: 2018. január 12.  
 
6./2018. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának KIÉT, Intézményvezetők 
véleményezése  
Felelős: jegyző  
Határidő: 2018. január 15-17. (véleményüket a véleménylappal együtt közreadva)  
  
7./ 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának bizottsági megtárgyalása, 
majd véleménylap közreadása  
Felelős: PJB és EEB elnöke  
Határidő: 2018. január 22-23, véleménylap közreadása 2018. január 26.  
 
8. 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testületi 
megtárgyalása 



Felelős: polgármester  
Határidő: 2018. január 31. (meghívó kiküldése 2018. január 26.) 
 
9./ 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testület által 
meghatározottak szerinti átdolgozása  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2018. február 9.  
 
10. 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet végleges verziójának bizottsági 
megtárgyalása (PJB-EEB közös ülése), majd véleménylap közreadása  
Felelős: PJB és EEB elnöke  
Határidő: 2018. február 19-20. (véleménylap közreadása 2018. február 23.)  
  
11. 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: polgármester  
Határidő: 2018. február 28. (meghívó kiküldése 2018. február 16.) 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a 2017. november 22-i 
Jegyzőkönyv 4.sz. mellékleteként és a 3.11. pontjában hivatkozott 2. és 3. sz. mellékleteket 
lsd. a 2017. november 22-i Jegyzőkönyv 5. sz. .és 6. sz. mellékleteként! 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 433/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót Barackos 
Közművesítése tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
433/2017.(XI.22.) KT-határozat 

Döntés a”Fót Barackos Közművesítése tárgyában 
(48/B. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy terjesszen elő 
rendelet-tervezetet a fóti Barackos területének fejlesztési területté nyilvánításáról.  
2./ A Képviselő-testület felkéri a Bartos Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát, hogy a 48/B/2017. 
számú előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő Építőközösség szerződés-tervezetét két 
változatban dolgozza át: 

� egyrészt olyan verzióban, amely szerint Fót Város Önkormányzata tagja az 
Építőközösségnek, 

� másrészt olyan verzióban, amely szerint az Önkormányzat nem tagja az 
Építőközösségnek. 

A Barackos Építőközösségének SZMSZ-ét mindkét verziónak tartalmaznia kell.  
A Testület egyidejűleg felkéri a Bartos Pathy-Nagy Ügyvédi Irodát, hogy vizsgálja meg a jogi 
lehetőségeket, eljárási cselekményeket a Barackos Építőközösségbe be nem lépő tulajdonosok 
vonatkozásában. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján az Alpolgármestert, hogy folytasson 
egyeztetést a RODEN Mérnöki Iroda Kft.-vel (székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.; 
képviseli: Trenka Sándor) a Barackos területén épülő közművek kivitelezésének 
ütemezéséről, és annak eredményét a soros ülésre terjessze elő.  
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást a Dr. Sándor 
Ügyvédi Irodától arra vonatkozóan, hogy a Barackos területe közművesítésének beruházás-
ütemezésekor szükséges-e a fedezet előzetes megléte az opcionális részekre (később 
kivitelezésre kerülő közművekre).  
  5./ A Képviselő-testület a Barackos területe fejlesztésének lebonyolítására projekt céget 
(irodát) kíván létrehozni, az érintett ingatlantulajdonosok által korábban az Önkormányzatnak 
befizetett – de azóta fel nem használt - 250,-Ft/m2 fejlesztési hozzájárulás keretösszege 
terhére. A Testület felkéri a Polgármestert, hogy, a projekt cég (iroda) létrehozása és 
működtetése feltételeit a Bartos Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával dolgoztassa ki.   
6./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést a Barackos 
területén lévő nagynyomású gázvezeték és a 22 KV légvezeték kiváltására vonatkozóan a 
Testület 2018. márciusi rendes ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. március 6.  
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 434/2017. 

Tárgy: Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Alapító Okirat és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

434/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirat és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
(176/D. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. 415/2008.(X.21.) KT-határozattal elfogadott - és többször módosított - Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról szóló 176/D/2017. sz. előterjesztés 3. sz. 
mellékletét átdolgozásra visszaadja, az alábbi szempontok érvényre juttatását kérve: 
 

� a IV. fejezet utolsó (a FEB elnökének kötelezettségeit rögzítő) felsorolása utolsó 
alponját az alábbi szövegezésre kell módosítani: 
• évente egyszer, a következő évi Üzleti terv tervezetével egyidejűleg az Alapító elé 

terjeszti a bizottság jelentését a Társaság működéséről. 
 

� az V. fejezet „Temetőüzemeltetés” alcíme alatti felsorolás negyedik bekezdése 
mindkét ravatalozóra vonatkozzon („ravatalozók”) 

 
� az V. fejezetben rögzített „belső szervezeti egységek tagolódását” szövegszerűen meg 

kell feleltetni az SZMSZ-tervezet 1. sz. melléklete szerinti szervezeti felépítés 
tartalmának. 

 
� az V. fejezet „Szolgáltatási szervezeti egység feladatai” alcíme alatti (4) bekezdésként 

felsorolt vagyonkezelési feladatok utolsó – „bérlet útján hasznosított ingatlanok 
esetére” vonatkozó felsorolás mind a négy elemét törölni szükséges, „vagyonkezelés” 
helyett a „vagyonhasználattal” kapcsolatos feladatokat rögzítve csupán. 

 
A fenti rendelkezéseknek megfelelően átdolgozott SZMSZ-tervezetet a Képviselő-testület 
2018. januári rendes ülése elé kell terjeszteni. 
 
2./ A Képviselő-testület a 2017. decemberi rendes ülésére rendelet-tervezet előterjesztését kéri 
azzal a céllal, hogy az Önkormányzat vagyonáról…. szóló 12/2013.(III.20.) önkormányzati 
rendelet 15/A. § (4) bekezdésének (2) tagmondata, és e Rendelet 1-3. sz. mellékleteinek 
„Vagyonkezelő” oszlopa rendelkezései – a 3. sz. melléklet 083/12 hrsz.-ú vagyontárgyra 
vonatkozó, már hatályos rendelkezése kivételével – 2018. január 1-jétől még ne, csupán 
2018. július 1-jétől lépjenek hatályba. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Testület 2018. júniusi ülésére készíttessen 
jogharmonizációs célú rendelet-tervezetet a helyi vagyonrendelet módosítására, azzal a céllal, 
hogy a „vagyonkezelői” jogosultság helyett a rendelet melléklete – és a 15/A.§ (4) 



bekezdésének második tagmondata – vagyonkezelő helyett csupán a vagyon használójára 
vonatkozzon. 
 
Felelős: 1./ pont: Kft. ügyvezető igazgatója, 2-3./ pont: jegyző 
Határidő: 1./pont: 2018. január 2.; 2./ pont: azonnal; 3./ pont: 2018. május 29. 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 435/2017. 

Tárgy: Döntés a Pirók Ház végleges 
kialakításához szükséges kiviteli tervek 
elkészítése tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

435/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Döntés a Pirók Ház végleges kialakításához szükséges kiviteli tervek elkészítése 

tárgyában 
(320. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, Pirók Ház – végleges kialakításához 
szükséges kiviteli tervek elkészítésével” megbízza a Vándorépítész Kft.-t (1034 Budapest, 
Kecske utca 25.) és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezési szerződést a 320/2017. sz. 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./pontban meghatározott feladat pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelete „Pirók Ház helytörténeti 
múzeummá alakítása, felújítás tervezése” kiadási előirányzatról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2017. december 10.; 2./pont: azonnal 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 436/2017. 

Tárgy: Pirók Ház hasznosítási koncepció 
tervezete 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

436/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Pirók Ház hasznosítási koncepció tervezete 

(328. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pirók ház helytörténeti 
múzeummá alakításának szakértői tanulmányát, amelyet Máté György etnográfus, 
muzeológus készített, továbbá elfogadja a helytörténeti múzeum működtetéséről készült, a 
328/2017. sz. előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti koncepció tervezetet. 
 
 2./ A Képviselő-testület felkéri az FKKK igazgatóját, hogy építse be az intézmény 2019. évi 
munkatervébe és költségvetésébe a helytörténeti múzeum működési programját és 
költségvetését, továbbá a múzeum szakszerű berendezéséhez szükséges belső építész becsült 
költségét. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt és az FKKK intézményvezetőjét, hogy 
gondoskodjon arról, hogy a Pirók ház Helytörténeti Múzeum, mint tagintézmény szerepeljen a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Alapító Okiratában és az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatában a szükséges szabályzatokkal kiegészítve. A 
módosított dokumentumok kerüljenek benyújtásra a 2019. januári képviselő-testületi ülésre. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelölje ki azt a helyiséget, ahol 
átmenetileg tárolhatók az eladóknál lévő, a múzeum számára már megvásárolt bútorok, 
tárgyak, eszközök, továbbá azok elszállításáról is gondoskodjon. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő: 1./ és 4./ pont: azonnal, 2./pont: 2018. október 24. (novemberi KT-ra); 3./pont: 

2019. januári KT-ülésre 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 437/2017. 

Tárgy: A Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. 2017. évi Üzleti tervének fejlesztési 
támogatási előirányzatának módosítása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

437/2017. (XI.22.) KT-határozat 
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervének fejlesztési támogatási 

előirányzatának módosítása 
(342. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 532/2016. (XII.14.) KT-határozattal 
elfogadott Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének fejlesztési 
támogatások előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:  
„A Beruházási igény tábla 17. kiadási előirányzatán szereplő váltva forgatós kettes eke 
beszerzése helyett 2 db 5m3-es konténer vásárlását engedélyezi.”  
A Képviselő-testület a beszerzéshez többletforrást nem biztosít.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2017. január 19-én az 
Önkormányzat és a Kft. között létrejött Támogatási szerződés 2. pontját jelen határozat 
1./pontja szerint módosítsa.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./-2./ azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 438/2017. 

Tárgy: Döntés a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói és jogi 
szakértői feladatok 2018.04.01 – 
2020.03.31 közötti időszakban történő 
ellátásáról 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 

 
438/2017. (XI.22.) KT-határozat 

Döntés a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és jogi szakértői feladatok 
2018.04.01 – 2020.03.31 közötti időszakban történő ellátásáról 

(Z/331. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói és a közbeszerzéshez kapcsolódó jogi szakértői feladatok ellátása a 
2018.04.01 – 2020. 03.31 közötti időszakban” című Ajánlattételi felhívást elfogadja a 
Z/331/2017. számú előterjesztés Melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a 
Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására, és az alábbi ügyvédi irodáknak, ill. egyéni 
ügyvédeknek történő megküldésére. Versenyeztetési eljárás nyertese a legalacsonyabb 
árajánlatot adó ajánlattevő. 
 

1. Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda 
dr. Némethi Péter ügyvéd 
székhely: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40. II. 09. 
e-mail: peter@legalexpert.hu 
 
2. Dr. Tiba Zsolt Ügyvédi Iroda 
Dr. Tiba Zsolt ügyvéd 
székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 12. 
e-mail: zsolt.tiba@tibairoda.hu 
 
3. Dr. Dagonya András ügyvéd 
székhely: 1052 Budapest, Sas u. 1. 5/7. 
e-mail: drdagonyaa@t-email.hu 
 
4. Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 
Dr. Sándor Sz. Zsolt irodavezető ügyvéd 
székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 23. I/1. 
e-mail: sandor.zsolt@sandorlegal.hu 

 
5. Dr. Csurka Gyula 
székhely: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 55. 
Tel: +36 20 994 3896 
e-mail: csurka.gy@gmail.com 
 
6. Dr. Berczi Norbert Vilmos 
székhely: 1051 Budapest, Sas u. 10. 



Tel: +36 1 792 7584 
Tel: +36 30 370 6058 
e-mail: norbert.berczi@berczi.hu 
 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a versenyeztetési eljárás 
nyertesére vonatkozó döntést hozza meg, illetve a Megbízási Szerződést írja alá.  
 

3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy építse be az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és a közbeszerzéshez 
kapcsolódó jogi szakértői díj fedezetét, a szerződés időtartamára vonatkozóan.   

 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: Ajánlattételi felhívás megküldése 2018. február; 2./ pont: döntést követő 
30 napon belül 3./ pont: a 2018-as költségvetés tervezésekor; 
 

 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 439/2017. 

Tárgy: Polgármesteri jutalom 
megállapítása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, nyilvános üléséről 
 

439/2017. (XI. 22.) KT-határozat 
Polgármesteri jutalom megállapítása 

(Z/357. sz.) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bartos Sándor polgármester részére 2 havi 
átlagkeresetnek megfelelő összegű jutalmat állapít meg. A Képviselő-testület felkéri a 
Jegyzőt, hogy a kifizetésről gondoskodjon.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/440/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/440/2017. (XI.22.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól 

(Z/304/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának harmadik tagját a 2017. decemberi rendes ülésén választja meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2017. december 13. 

 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/441/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 1551 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/441/2017.(XI. 22.) KT-határozat  
Döntés a Fót 1551 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

(Z/332. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a Z/332/2017. számú 
előterjesztésben foglaltakra – a Fót 1551 hrsz.-ú ingatlant (volt Gombüzem) nem kívánja 
megvásárolni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/442/2017. 

Tárgy: Döntés a 059/34-41 hrsz.-ú telkek 
értékesítési pályázatának kiírásáról 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 22-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/442/2017. (XI. 22.) KT-határozat 
Döntés a 059/34-41 hrsz.-ú telkek értékesítési pályázatának kiírásáról 

(Z/333. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a Fót 059/34-41 hrsz-ú , 
forgalomképes, Fót Város Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, 
összességében 80.189 m2 kivett beruházási terület megnevezésű, M (mezőgazdasági) övezetbe 
sorolt földrészletet.   
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. / pontban meghatározott ingatlanok 
értékesítésére, a Z/333/2017. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint írjon ki 
kétfordulós, nyílt pályázatot, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
 
3./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat érvénytelensége vagy 
eredménytelensége esetén, a pályázatot azonos feltételekkel, egy alkalommal ismételten 
kiírja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 059/34 – 059/41 hrsz-ú ingatlanok 
bármelyikére, a nyertes pályázóra vonatkozóan bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi 
Irodát az adásvételi szerződés elkészítésével, az ehhez tartozó hatósági eljárások 
lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: döntés követő 30 munkanapon belül, 3./-4./ pont: a 
pályázat lebonyolítását követő 45 munkanapon belül. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 23. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/443/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót, hat darab utca 
útépítésére, felújítására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
Z/281/2017. (VII.5.) KT-határozat 
módosításáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. november 30-i rendkívüli, zárt üléséről 
 

Z/443/2017.(XI.30.) KT-határozat 
Döntés a Fót, hat darab utca útépítésére, felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 

megindításáról szóló Z/281/2017. (VII.5.) KT-határozat módosításáról  
(Z/248/A/2017.sz anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, hat darab utca útépítésére, 

felújítására" vonatkozó – Bem József utca, Táncsics köz, Kiss József utca, Batthyány 
Lajos utca, Sípos tér és Vas Gereben utca útépítési, felújítási munkálataira szóló - 
közbeszerzési eljárás dokumentációját a Z/248/A/2017. sz. előterjesztés mellékletében 
(Ajánlattételi felhívás, annak részeként az abban hivatkozott műszaki leírás, és a 
vállalkozási szerződés-tervezet) foglaltak szerint módosítja. 

 
2./ A Képviselő-testület a Z/281/2017. (VII.5.) KT-határozatban foglalt további határozati 

pontokat változatlanul fenntartja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. november 30. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/444/2017. 

Tárgy: Döntés a Fáy présház 
tulajdonrészének megvásárlásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/444/2017. (XII. 13.) KT-határozat 
Döntés a Fáy présház tulajdonrészének megvásárlásáról 

(Z/252/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Centrum Kereskedelmi és 
Ipari Kft. Fót 6427/2 hrsz. ¾ tulajdonrészére vonatkozó eladási ajánlatát, bruttó 36.750 E 
forint áron.   
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát az adásvételi szerződés elkészítésével és az ingatlan-nyilvántartási eljárások 
lebonyolításával és felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés Önkormányzat 
nevében történő aláírására. A testület az ingatlanvásárlás fedezetéhez szükséges összeget Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelete „Beruházási kiadások, ingatlanok árverésen történő 
megvétele és egyéb ingatlanok vásárlása kiadások” kiadási előirányzatról biztosítja, 
csökkentve a vételárat az utóbbi 5 évben elmaradt, inflációs rátával növelt bérleti díjmérték 
összegével. 
 
3./  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, folytasson vételi tárgyalásokat a Fóti 
Centrum Kereskedelmi és Ipari Kft.-vel az 1/1 tulajdoni hányadában lévő Fót 6428/1 hrsz-ú, 
kivett parkoló művelési ágba felvett, 4018 m2 területű telek megvételéről. Sikeres 
tárgyalásokat követően a Bartos és Pathy-Nagy Ügyvédi Iroda által készített 
szerződéstervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: döntés követő 60 munkanapon belül; 3./ pont: sikeres 
tárgyalások lezárását követő Képviselő-testületi ülés. 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/445/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/445/2017. (XII.13.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól 

(Z/304/B. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottság harmadik tagjává megválasztja dr. Vass György, Fót, Németh 
Kálmán út 24/B. I/3. sz. alatti lakost. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, bízza meg a Fóti Közös Önkormányzat Hivatal 
megbízott ügyvédjét, Halászné dr. Balkay Hannát, hogy az 1./ pont szerinti döntésnek 
megfelelően a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratát módosítsa, és a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: 1./ pont: polgármester; 2./ pont: jegyző 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/446/2017. 

Tárgy: Ingatlancsere az MNV Zrt.-vel 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/446/2017. (XII. 13.) KT-határozat 
Ingatlancsere az MNV Zrt.-vel 

(Z/346. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 242/2017. (VI. 
21.) KT-határozat 3./ pontját: 
 
„A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy e határozat 1./ pontjában szereplő 
ingatlanok tulajdonosainak tegyen ajánlatot 7.600.-Ft/m2 áron, és folytasson tárgyalásokat a 
telkek vétele érdekében. 
A Testület felkéri továbbá a Polgármestert arra, hogy tegyen ingatlancsere-ajánlatot a Magyar 
Államnak, amely szerint a Fót 1135/2 hrsz-ú, 1/1 tulajdoni hányadban a Magyar Állam 
tulajdonába tartozó, a Fót 1126 hrsz.-ú, ½ tulajdoni hányadban a Magyar Állam tulajdonát 
képező, és a Fót 1347 hrsz-ú, 55296/2211840-ed részben a Magyar Állam tulajdonában lévő 
ingatlanok tulajdonjoga fejében az Önkormányzat kész átadni a Magyar Állam javára a 
Károlyi István Gyermekközpont területén lévő, önkormányzati tulajdonú, forgalomképtelen 
kivett utakat és közterületeket: a 0205, 0243, 1556, 1560, 1561 hrsz-ú ingatlanokat.” 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/447/2017. 

Tárgy: Döntés a Fót 8203 hrsz.-ú ingatlan 
megvásárlásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, zárt üléséről 
 

Z/447/2017. (XII. 13.) KT-határozat  
Döntés a Fót 8203 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

(Z/352. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Fót 8203 hrsz-ú 
ingatlant.   
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa G. K. felajánlót.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a döntést követő 5 munkanapon belül. 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 13. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 448/2017. 

Tárgy: Rendeletalkotás, az Önkormányzat 
2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

 
448/2017.(XII.13.) KT-határozat 

Rendeletalkotás, az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 
(355. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi és Jogi Bizottságának - 
Németh József alpolgármester jutalmazására vonatkozó – javaslata elbírálását elnapolja a 
Képviselő-testület 2018. januári rendes ülésére. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bruttó 628.200,-Ft-nyi jutalomösszeg és 
annak járuléka előirányzatait építtesse bele az Önkormányzat 2018. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendelet tervezetébe, továbbá – az Általános tartalék kiadási 
előirányzata terhére - az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének IV. sz. módosításáról 
szóló rendelet tervezetébe. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2018. január 31. ; 2./ pont: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 449/2017. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2018. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

449/2017.(XII.13.) KT-határozat 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

(356. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2018. évi belső 
ellenőrzési tervét a 356/2017.sz. előterjesztés 1. számú melléklete, és a Fóti Gesz 2018. évi 
belső ellenőrzési tervét a 2. számú melléklete alapján. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 450/2017. 

Tárgy: Beszámoló Fót Város 
Önkormányzatának nemzetközi 
kapcsolatairól 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

450/2017. (XII. 13.) KT-határozat 
Beszámoló Fót Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatairól 

(358. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól 
szóló beszámolót a 358/2017. számú előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 451/2017. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 

 
451/2017. (XII.13.) KT-határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(362. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékozatót a 362/2017. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület 

� a 127/2017.(III.29.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2017. november 30-ára, 
� a 207/2017. (V.31.) KT-határozat végrehajtási határidejét a 2018. októberi ülésére, 
� a 325/2017. és 327/2017.(IX.18.) Kt-határozatok végrehajtási határidejét 2018. február 

27-re, 
� a Z/390/2017.(X.25.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re,  
� a 417- és 418/2017.(X.25.) KT-határozatok végrehajtási határidejét 2018. január 31-re 

módosítja.  
 
3./ A Képviselő-testület a 184/2017.(V.10.) KT-határozat végrehajtásával kapcsolatosan 
jóváhagyja, hogy a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Kft. tulajdonát képező LWP-598 forgalmi 
rendszámú Renault Master és az NZE-789 forgalmi rendszámú Ford típusú 
tehergépjárműveket az Önkormányzat tulajdonába visszaadja. A Képviselő testület a tárgyi 
gépjárművekre 2018. 01. 01. napjával a GESZ részére üzembentartói jogot engedélyez és az 
üzembentartói jog bejegyzéséhez hozzájárul. 
 
4./ A Képviselő-testület a Z/141/2017. (IV. 26.) KT határozat 1./ pontjában - a helyi civil 
szervezetek, egyházak és magánszemélyek kulturális tevékenységének támogatására 
létrehozott Kulturális és Közművelődési Pályázati Alapból a Fóti Cselényi József Népdalkör 
számára - megállapított támogatás címzettjét Léhárt Károlyné magánszemély nevére 
módosítja. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok 
nyilvántartásában vezesse át az 1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1-2./ és 4./ pont: azonnal, 3./ pont: 2017. december 31.; 5./ pont: a döntéstől 
számított 5 munkanapon belül 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 452/2017. 

Tárgy: Döntés Forgalomtechnikai 
szakvéleményben felsorolt feladatok 
ütemezésének módosítása 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 

 
452/2017. (XII.13.) KT-határozat 

Döntés Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok ütemezésének 
módosítása 

(61/C. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 2017.03.30-án tartott 
egyeztetésen rögzített ütemtervet, a Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok 
ütemezését a 61/C/2017. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  
 
2./ A Képviselő testület az alábbi csomópontoknál forgalomszámlálást végeztet: 

� Dózsa György út – Tessedik utca csomópont: csomópont összes ágának 
vonatkozásában; 

� Sikátorpuszta (buszmegálló): keresztirányú gyalogosforgalom számlálás; 
� Móricz Zsigmond út - Géza fejedelem utca csomópont: csomópont összes ágának 

vonatkozásában. 
 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok bekérésére a 2./ pont 
teljesítése érdekében, felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok 
nyertesének kiválasztásáról döntsön és a kivitelezési szerződést írja alá. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb ár.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Németh Kálmán u. – Béke utca 
kereszteződésében lévő gyalogos-átkelőhely 3 lencsés jelzőlámpás csomóponttá történő 
átterveztetéséhez a tervezési árajánlatok bekérésére, a beérkezett árajánlatok alapján döntsön a 
nyertes személyéről és a tervezési szerződést írja alá. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 
nyertes a legalacsonyabb összegű ár.  
 

5./ A Képviselő testület felkéri a polgármestert a Fót - Sikárotpuszta helyiségnévtábla 
kihelyezése érdekében szükséges intézkedések megtételére (pl. nyertes ajánlattevő 
kiválasztása – értékelés szempontja: nyertes a legalacsonyabb összegű ár; majd megrendelés 
vagy szerződés aláírása a nyertes ajánlattevővel; szükséges egyeztetések a Magyar Közút 
Nonprofit Kft-vel. stb.) 
 

6./ A Képviselő-testület az 3./, 4./ és 5./ pontban szereplő feladatok elvégzéséhez a fedezetet 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 8/2017. (II.23.) számú rendelet Beruházási 
(felhalmozási) kiadások „Közlekedés, forgalomszabályozási javaslatok megvalósítása” 
kiadási előirányzatról biztosítja. 
 
7./ A Képviselő-testület Fót Város területén az alábbi forgalmi rend változtatásokról dönt  

� Sebességkorlátozások: 
� Alberti Béla u teljes hosszában: 40 km/h 
� Szent Imre utca – Rév utca: 40 km/h 

 



� Táblacsere: 
� A Fáy András téren a Petőfi utcában lévő elsőbbségadás kötelező tábla STOP 

táblára való cseréje 
 
8./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 7./ pontban felsorolt 
feladatokat rendelje meg a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-től az Üzleti tervének terhére, és 
az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 
9./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy egyeztessen a Magyar Közúttal és az 
East Gate Business Parkkal a Sikátorpusztai 2102 j. út körforgalom történő kialakításáról. 
 
10./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Testület 2018. januári rendes ülésére 
készítessen időbeli ütemezést a Forgalomtechnikai szakvéleményben felsorolt feladatok 
megvalósításához. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./-2./pont: azonnal; 3./ - 4./ pont: 2018.01.30.; 5./ pont: 2018.02.28.; 6./pont: 
azonnal, 7./ pont: 2018.01.30, időjárás függvényében 2018.04.30. 8./ pont: 2017. december 
31.; 9./ pont: 2018. 01. 30., 10./ pont: 2018.01.09. 

 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 453/2017. 

Tárgy: Döntés a 2018. január 1. – 2019. 
december 31. időszakra szóló Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció 
elfogadásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

453/2017. (XII.13.) KT- határozat 
Döntés a 2018. január 1. – 2019. december 31. időszakra szóló Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadásáról 
(349. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzatának 2018. 
január 1. napjától - 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó Szociális 
Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját a 349/2017. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, valamint a Jegyzőt a Szociális Szolgáltatás-
tervezési Koncepció aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Koncepciót Fót Város Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény és a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel tegye közzé, valamint Fót Város Önkormányzata 
hivatalos honlapján jelentesse meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2/-3/ pont: aláírást követően 15 napon belül. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 454/2017. 

Tárgy: Beszámoló a Helyi Értéktár 
Bizottság éves munkájáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

454/2017. (XII.13.) KT-határozat 
Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság éves munkájáról 

(354. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Értéktár Bizottság 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolót a 354/2017. számú előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 455/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat 
módosításáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

455/2017. (XII.13.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 

(176/E. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. - 176/E/2017. sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti 
módosításokat tartalmazó - Alapító Okirat Módosítását, sem pedig az abban foglalt 
valamennyi módosításra kiterjedően a 2. sz. melléklete szerinti egységes Alapító Okiratát. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A határozatát a Képviselő-testület visszavonta a 461/2017 (XII.13.) KT-határozatával. 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 

 

 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

 
 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 456/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 
Üzleti tervének módosításairól 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

456/2017. (XII.13.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervének 

módosításairól 
(321/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
321/A/2017. számú előterjesztés mellékletében szereplő 2018. évi Üzleti Tervét nem fogadja 
el – részletesebb, a Kft. SZMSZ-ének létszámadataival is alátámasztott Üzleti terv-tervezet 
készítését és előterjesztését kéri a Képviselő-testület 2018 januári rendes ülésére. 
 
2./ A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a következő tételeket építtesse be az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet I. verziójába:  
- városüzemeltetési feladatokra mindösszesen 181.322.340 Ft + Áfa összeget;  
- készenléti díjra 9.223.316 Ft + Áfa összeget;  
- a Kft. beruházási kiadásaira 59.800.000 Ft összeget; 
- a Bársony Fót Program fejlesztési tervében szereplő 53.644.640 Ft + Áfa összegből 
26.822.320 Ft + Áfa összeget; (A fennmaradó 26.822.320 Ft +Áfa összeg felhasználásáról a 
Képviselő-testület 2018. február 28-i ülésen a 2018. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv 
tartalmának ismeretében dönt – addig a 2018. évi költségvetés tervezetébe nem építhető be!)  
- kegyeleti tevékenyégre 8.485.000 Ft + Áfa összeget; 
- a piaci tevékenységre 3.600.000 Ft + Áfa összeget. 
 
3./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a szociális lomtalanítás keretében engedélyezett 
mennyiség kérvényezőnként maximum 2 m3 lehet, amely építési törmeléket és veszélyes 
anyagot nem tartalmazhat.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a Képviselő-testület 2018. január havi ülésére készítse elő a Kegyeleti Közszolgáltatási 
Szerződés módosítását. 
 
Felelős: 1./ és 4./ pont: ügyvezető, 2.-3./ pont: polgármester 
Határidő: 1./ és 4./ pont: 2018. január 2. ; 2./ pont: 2018. január 9.; 3./ pont: azonnal 
 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 457/2017. 

Tárgy: Döntés sírhely-gazdálkodási terv 
jóváhagyásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

457/2017. (XII. 13.) KT-határozat 
Döntés sírhely-gazdálkodási terv jóváhagyásáról 

(348.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
által benyújtott - a 348/2017. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti – sírhely-gazdálkodási 
tervet nem fogadja el. A Testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Sólyomvári Erika 
ügyvezetőt tájékoztassa. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 458/2017. 

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

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

458/2017.(XII.13.) KT-határozat 
Döntés a Fót 2027/2 hrsz. alatti erdő telepítéséről 

(351. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót 2027/2 hrsz. alatti erdő 
telepítéséről szóló 351/2017. sz. előterjesztést átdolgozásra visszaadja, a következő alapelvek 
érvényre juttatását kérve: 

� az Önkormányzat továbbra sem a fóti 2027/2 hrsz.-ú területen kívánja újratelepíteni 
az erdőt, annak lehetséges új helyszínéről - a 2018. december 31-ig elkészítendő új 
Helyi Építési Szabályzat készítése során -, erdőtelepítési terv keretében kíván dönteni, 
megvizsgáltatva a fóti 09/7 hrsz.-ú legelő alkalmasságát is; 

� a Pest Megyei Kormányhivatalnál a fóti 2027/2 hrsz. osztatlan közös tulajdonának 
megszüntetése érdekében folyamatban lévő eljárás lezárulta után (annak eredménye 
függvényében) a Képviselő-testület kész befogadni a kialakult földrészletek 
magántulajdonosainak írásos felajánlásait arról, hogy az Önkormányzat által tőlük 
átvállalt erdőtelepítési feladatok költségei fejében mekkora területeket kívánnak 
térítésmentesen átadni az Önkormányzat tulajdonába. 

� A felajánlásokról a Képviselő-testület az erdőtelepítési költségek ismeretében és a 
területátadásokról szóló részletes gazdasági számítások, értékbecslések alapján fog 
tudni döntést hozni. 

  
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza ugyanakkor a Polgármestert, hogy – amennyiben a fóti 
2027/2 hrsz.-ú területen az Önkormányzat tulajdoni hányada 50% fölé növekedik, azt 
követően – vetesse nyilvántartásba az Önkormányzatot erdőgazdálkodóként, majd e 
minőségében kérjen határidő-módosítást az erdőtelepítés befejezési határidejének 
meghosszabbítására. 
 
Felelős: 1./ pont: főépítész, 2./ pont: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 459/2017. 

Tárgy: Döntés szolgalmi jog alapítás 
jóváhagyásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

459/2017. (XII.13.) KT-határozat 
Döntés szolgalmi jog alapítás jóváhagyásáról 

(359. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul P.A-né kérelmére a Fót Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő 3942 hrsz.-ú ingatlanra (TGK) szolgalmi jog alapításához. 
 
2./ A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat írja alá, 
és a döntésről az ügyfelet határozatban értesítse. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2017. december 22. 
 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 460/2017. 

Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2018. 
évi Munkatervéről 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

460/2017.(XII.13.) KT-határozat 
Döntés a Képviselő-testület 2018. évi Munkatervéről 

(360.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi Munkatervét az e határozat 
Mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a Munkatervnek az 
Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, és arra hívja fel a figyelmet a Fóti Hírnök 
2018. januári lapszámában is. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
A határozat 1./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a 2017.12.13-i Jegyzőkönyv 4. sz. 
mellékleteként! 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 461/2017. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat 
módosításáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2017. december 13-i rendes, nyilvános üléséről 
 

461/2017. (XII.13.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról 

(176/E. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete – visszavonva 455/2017.(XII.13.) KT-
határozatát - elfogadja a 176/E/2017. sz. előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti módosításokat 
tartalmazó Alapító Okirat-Módosítást az abban foglalt valamennyi módosításra kiterjedően és 
a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft - előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti - 
egységes Alapító Okiratát. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti iratokat írja 
alá és a módosítások Cégbírósághoz történő benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy bízza meg Halászné dr. Balkay Hanna egyéni 
ügyvédet a módosítások cégnyilvántartásba történő átvezetéséhez szükséges jogi lépések 
megtételével.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal; 2-3./ pontok: a határozat hozatalát követő 15 nap;  
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2017. december 14. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  


