
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 249/2019. 

Tárgy: Döntés szolgálati jelleg 
megszüntetéséről 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, zárt  üléséről 
 

Z/249/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Döntés szolgálati jelleg megszüntetéséről 

(Z/185. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fót, Bokor utca 8/2. szám alatti, 
ingatlanon lévő lakás szolgálati jellegét megszünteti, és bérbe adható lakásnak minősíti. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1./ pontban körülírt 
ingatlanra vonatkozó változások átvezetéséről. 
 
3./ Amennyiben az 1./ pontban körülírt ingatlan jelenlegi bérlőjének bérleti jogviszonya 
bármely okból megszűnik, úgy a lakás automatikusan ismét szolgálati lakássá minősül át. 
 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2019. október 31.  

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 250/2019. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

250/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 

(195. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat 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 2019. szeptemberi ülésére készül. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 251/2019. 

Tárgy: Polgármester beszámolója, a két 
ülés közötti eseményekről 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

251/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről 

(195. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan kizárja dr. Vargha Nóra Mária 
képviselő asszonyt a Z/215/2019.(V.22.) KT-határozat, és a fótozók Környezetvédelmi 
Kulturális és Közéleti Egyesület támogatását megalapozó rész-szavazás (8. rész-szavazás) 
szavazói közül.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 252/2019. 

Tárgy: Helyi rendeletekkel kapcsolatos 
jogharmonizációs feladatok 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

252/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok 

(176. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi rendeletek jogharmonizációs 
célú felülvizsgálatáról szóló jegyzői tájékoztatást a 176/2019. sz. előterjesztésben 
részletezettek szerint tudomásul veszi. 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2./ A Képviselő-testület egyes helyi rendeleteinek 2019. évi jogharmonizációs célú további 
felülvizsgálatára az alábbi jogalkotási programot határozza meg: 
 
2.1. A Képviselő-testület 2019. július 3-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi helyi 
rendelet felülvizsgálatáról: 

� 27/2016. (IX.29.) ör. - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól 

Határidő: 2019. június 21. 
Felelős: jegyző 
 
2.2. A Képviselő-testület 2019. november 20-i ülésére készüljön előterjesztés az alábbi helyi 
rendelet felülvizsgálatáról: 

� 2/2019. (II.28.) ör. - A közalkalmazottak juttatásainak egyes kérdéseiről 
Határidő: 2019. október 29. 
Felelős: jegyző 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 253/2019. 

Tárgy: Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) 
munkakör pályázatról 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 
 

253/2019.(VI.19.) KT-határozat  
Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői  

(magasabb vezető) munkakör pályázatról 
(97/A . sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredményesnek nyilvánítja a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázatot. 
 
2./ A Képviselő-testület a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 
2.) magasabb vezető beosztására Jusztinné Rick Éva (lakcím: 2151 Fót, Temesvári u. 10.) 
pályázónak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) 20/B. § (4) bekezdése és a Képviselő-testület pályázati felhívása szerint 2019. augusztus 
1. napjától 2024. július 31. napjáig tartó, 5 év időtartamra szóló magasabb vezetői 
megbízást ad. 
 
3./ A Képviselő-testület az 2./ pont szerinti magasabb vezető beosztású igazgató illetményét 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően, továbbá magasabb vezetői pótlékát bruttó 529.830 Forintban állapítja meg az 
alábbiak szerint: 
 
A Mester- Pedagógus fokozat 12 fizetési kategóriához tartozó garantált 
illetmény összege: 

420 210 Ft

Garantált illetmény összesen: 420 210 Ft
Összesen kerekítve: 420 210 Ft
Illetmény összesen: 420 210 Ft
Illetménypótlékok: 
 Intézményvezetői pótlék 60%: 109 620 Ft
Járandóságok összesen 529 830 Ft
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a magasabb vezető kinevezésével és 
megbízásával kapcsolatos iratokat írja alá, valamint a döntés végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 2./-3./ pontban foglalt döntés 
pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde személyi juttatások és járulékok kiadási előirányzatról biztosítsa. 
  
Felelős: polgármester 



Határidő: 1./-3./ pont: azonnal; a 4./ pont: 2019. augusztus 1. 5./ pont: azonnal. 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 254/2019. 

Tárgy: „Villamos energia beszerzés Fót 
Város Önkormányzata részére 2020.” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

254/2019.(VI.19.) KT-határozat 
„Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2020.” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítása 
(181. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata, a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatal és a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet részére nyílt közbeszerzési 
eljárást folytat le villamos energia, továbbá közvilágítási hálózat villamos energia igényének 
ellátása tárgyában, a 181/2019. 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. 
Az Összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg az EKR-ben az alábbi három gazdasági szereplő 
nevét és címét kell rögzíteni, mint olyan gazdasági társaságokét, amelyeknek az eljárást 
megindító felhívást eleve meg kell küldeni:  
  

1. cégnév: CYEB Energiakereskedő Kft. 
 székhely: 2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. 
 adószám: 22742933-2-44 
 EKR azonosító: 53493956 
 
 2. cégnév: JAS Budapest Zrt. 
 székhely: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168. 
 adószám: 12936773-2-44 
 EKR azonosító: 26810632 
 
 3. cégnév: E2 Hungary Zrt. 
 székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. 
 adószám: 25343502-2-44 
 EKR azonosító: 14507881 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hozza meg a döntést az 1./ pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozóan. Az ajánlatok 
értékelésének szempontja a 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 energia, valamint közvilágítási hálózat villamos energia igényének ellátása 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződéseket írják alá 
az eljárás nyertesével. 
 



4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a „Villamos energia 
beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás pénzügyi 
fedezetének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe történő beépítéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: Bírálóbizottsági ülést követő 5 munkanapon belül; 3./ 
pont: az összegzés megküldésének napját követő 30 napon belül; 4./ pont: 2020. évi 
költségvetés tervezésekor 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 255/2019. 

Tárgy: „Önkormányzati intézmények 
megközelítése: Arany János utcai 
parkolók építése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás indítása 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

255/2019.(VI.19.) KT-határozat 
„Önkormányzati intézmények megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás indítása 
(182. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Önkormányzati intézmények 
megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” tárgyában a 182/2019. sz. előterjesztés 
1. és 2. sz. mellékletei szerinti Ajánlattételi felhívás és Vállalkozási szerződés tervezet alapján 
a nyílt közbeszerzési eljárást megindítja és felkéri a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát, hogy a 
közbeszerzési eljárást lefolytassa.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az „Önkormányzati intézmények 
megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás 
nyertesének személyére vonatkozó döntést hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja 
a legjobb ár-érték arány.  
 
3./ Az „Önkormányzati intézmények megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” 
kivitelezésének teljes időtartamára biztosítandó független műszaki ellenőr kiválasztása 
céljából a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a nyílt versenyeztetési eljárás 
megindítására, a 182/2019. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás 
kiküldésére, a versenyeztetési eljárás megismétlésére mindaddig, amíg az eljárás sikeresen 
lezárul, a nyertes személyére vonatkozó döntés meghozatalára, a szerződés aláírására. Az 
ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár. Az Ajánlattételi felhívást – 
nyilvánossá tételével egyidejűleg - a Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplők részére 
eleve kéri megküldeni: 
 

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 Építőipari Bt., (2096 Üröm, Damjanich u. 13/B.) Dénes György 
cégvezető, denesgyorgy@upcmail.hu  

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az „Önkormányzati intézmények 
megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” tárgyában lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredményessége esetén a szerződést írja alá az eljárás nyertesével. 
 



5./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott kiviteli munkák költségeinek, valamint 
a műszaki ellenőr költségeinek fedezetét Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 
Beruházási kiadások „Önkormányzati intézmények megközelítése parkolók, csapadékvíz, stb. 
(Arany János utca parkolási lehetőség bővítése) tervezés és kivitelezés” kiadási előirányzatán 
biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: Bírálóbizottsági ülést követő 5 munkanapon belül; 3./ 
pont: kiküldés: döntéstől számított 5 munkanapon belül, döntés: ajánlatok beérkezésétől 
számított 10 munkanapon belül, szerződéskötés: nyertes személyére vonatkozó döntés 
meghozatalát követő 10 munkanapon belül; 4./ pont: szerződéskötési moratórium lejártát 
követő 10 munkanapon belül; 5./ pont: azonnal   

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 256/2019. 

Tárgy: „Fót, 9 darab belterületi utca 
(Bajcsy-Zsilinszky u., Mária u., 
Mindszenty u., Árpád fejedelem u., 
Bethlen G. u., Etelköz u., Emese köz, 
Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd 
burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz 
elvezetéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás 
indítása és műszaki ellenőr kiválasztása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

256/2019.(VI.19.) KT-határozat 
„Fót, 9 darab belterületi utca (Bajcsy-Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád 

fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd 
burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz elvezetéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás 

indítása és műszaki ellenőr kiválasztása 
(194. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fót, 9 darab belterületi utca (Bajcsy 
Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese 
köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz 
elvezetéssel” tárgyában a 194/2019. sz. előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletei szerinti 
Ajánlattételi felhívás és Vállalkozási szerződés tervezet alapján a nyílt közbeszerzési eljárást 
megindítja és felkéri a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát, hogy a közbeszerzési eljárást lefolytassa.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Fót, 9 darab belterületi utca (Bajcsy 
Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese 
köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz 
elvezetéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó 
döntést hozza meg. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legjobb ár-érték arány.  
 
3./ A „Fót, 9 darab belterületi utca (Bajcsy Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád 
fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd 
burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz elvezetéssel” kivitelezésének teljes időtartamára 
biztosítandó független műszaki ellenőr kiválasztása céljából a Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert a nyílt versenyeztetési eljárás megindítására, a 194/2019. sz. előterjesztés 3. 
sz. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás kiküldésére, a versenyeztetési eljárás 
megismétlésére mindaddig, amíg az eljárás sikeresen lezárul, a nyertes személyére vonatkozó 
döntés meghozatalára, a szerződés aláírására. Az ajánlatok értékelési szempontja a 
legalacsonyabb ajánlati ár. Az Ajánlattételi felhívást – nyilvánossá tételével egyidejűleg - a 
Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplők részére eleve kéri megküldeni: 
 

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 Építőipari Bt., (2096 Üröm, Damjanich u. 13/B.) Dénes György 
cégvezető, denesgyorgy@upcmail.hu  

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Fót, 9 darab belterületi utca (Bajcsy 
Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese 
köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz 
elvezetéssel” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége esetén a szerződést 
írja alá az eljárás nyertesével. 
 
5./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott kiviteli munkák költségeinek, valamint 
a műszaki ellenőr költségeinek fedezetét Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 
Beruházási kiadások „2018. évi 9 utca kivitelezés (Bajcsy Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty 
u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz)” 
kiadási előirányzatán biztosítja. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Mária 
utca útépítéséhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés tervdokumentáció szerinti megépítéséhez 
a Fót 672, 673, 676 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak - Önkormányzat általi igénybevételéhez 
történő - ingyenes hozzájárulása hiányában, a hozzájárulások megszerzése érdekében, 
egységes kártalanítási áron megállapodjon, és az erről szóló szerződést aláírja.   
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy bízza meg a Bartos és Pathy-Nagy 
Ügyvédi Irodát a megállapodások elkészítésével és a szükséges hatósági eljárások 
lebonyolításával.   
 
8./ A Képviselő-testület az ingatlan kártalanításához szükséges fedezetet Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet Beruházási kiadások „Ingatlanok árverésen történő megvétele és 
egyéb ingatlanok vásárlása” kiadási előirányzatáról biztosítja.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1., 5./ és 7.-8./ pont: azonnal, 2./ pont: Bíráló bizottsági ülést követő 5 
munkanapon belül, 3./ pont: kiküldés: döntéstől számított 5 munkanapon belül, döntés: 
ajánlatok beérkezésétől számított 10 munkanapon belül, szerződéskötés: nyertes személyére 
vonatkozó döntés meghozatalát követő 10 munkanapon belül, 4./ pont: szerződéskötési 
moratórium lejártát követő 10 munkanapon belül, 6./ pont: a közbeszerzési eljárás lezárásáig  
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 257/2019. 

Tárgy: Uszoda beruházás – elvi 
hozzájárulás 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

257/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Uszoda beruházás – elvi hozzájárulás 

(186. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos, elvi hozzájárulását adja, 
hogy a tulajdonában álló Fót 4020/78 hrsz.-ú ingatlanon uszoda épüljön.  
 
2./ A Képviselő-testülete jóváhagyja az 186/2019. sz. előterjesztés szerinti ütemtervet és 
felkéri a Polgármestert, hogy készítse el az ehhez kapcsolódó előterjesztéseket és terjessze a 
Képviselő-testület soros ülése elé. 
 
3./ A Képviselő-testület 2019. szeptemberi rendes ülésére szánt látványtervek elkészítéséhez a 
Testület - a Polgármester útján - kéri az Alpolgármester és a települési Főépítész segítségét. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal  
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 258/2019. 

Tárgy: Döntés a „Téli éjjeli melegedő 
kialakítása” tárgyában 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

258/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Döntés a „Téli éjjeli melegedő kialakítása” tárgyában 

(68/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, téli éjjeli melegedőt létesít az alábbiak 
szerint: 

� A téli éjjeli melegedőre intézmény nem létesül. 
� A téli éjjeli melegedőben a lakhatás Bérleti Szerződéses keretek között valósul meg.  
� Bérleti Szerződéses keretek között csak fóti lakosok lakhatnak. 
� A téli éjjeli melegedő a Ferenczy utca 8. szám alatt a 083/12 hrsz.-ú Önkormányzati 

ingatlan belső részén létesül, a kertészettől és a Vendégháztól kerítéssel elzárt 
területen, a Fáy Iskola mögötti útról megközelíthetően.  

� A téli éjjeli melegedő konténerekből létesül. 
� A konténerek kihasználtságát éves szinten kell megoldani, bérlési formában. 
� A téli éjjeli melegedő felügyeletét 1 fő gondnok látja el. 
� A téli éjjeli melegedő könyvelését, adminisztrációs feladatait, személyzetét a Fóti 

Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. 
 
2./ A Képviselő-testület a téli éjjeli melegedő kialakításához konténereket vásárol és 
Felhatalmazza a Polgármestert a szállító nyílt versenyeztetési eljárással történő kiválasztására, 
a 68-A/2019.sz. előterjesztés 5. sz. mellékletét képező Ajánlattételi felhívás aláírására, az 
Ajánlattételi felhívás - nyilvánossá tételével egyidejűleg – a Képviselő-testület az alábbi 
gazdasági szereplők részére kéri megküldeni: 

� Kont-Centrum Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.) Lökösházi György 70 633 70 33 
gyorgy@kontenercentrum.hu 

� Konténerpiac Kft (2142 Nagytarcsa, Cinkotai út 3.) Pásztor Mihály 30 334 36 14 
pasztor@kontenerpiac.hu 

� EXcont Container Kft. (1141 Budapest, Sabrák utca 10.fsz.1) Bodorkós Gábor 30 324 
22 76 excont@excont.hu 

 
3./ A 2./ pontban meghatározott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről 
és a nyertes személyének kiválasztásáról a Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok 
értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb árat adó Ajánlattevő. A Képviselő-
testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat értékelje, bírálja 
el, és a nyertes pályázóval a 68-A/2019. sz. előterjesztés 5. sz. mellékletét képező ajánlattételi 
felhívás 2. sz. melléklete szerinti adásvételi szerződést írja alá.  
 
4./ A Képviselő-testület a téli éjjeli melegedő szennyvíz kezelését zárt szennyvíztárolóval 
oldja meg és Felhatalmazza a Polgármestert a kivitelező nyílt versenyeztetési eljárással 
történő kiválasztására, az e határozat mellékletét képező Ajánlattételi felhívás aláírására, és az 



Ajánlattételi felhívás – nyilvánossá tételével egyidejűleg – az alábbi gazdasági szereplők  
részére kéri megküldésére: 

� Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Csaba utca 4., Szabó István 30 916 3838, 
keszibaukft@gmail.com) 

� Pannon Modul Kft. (1048 Budapest, Székpatak utca 26. III/9. Sipos Zsolt, 06 70 325 
6518) zsolt.sipos@gmail.hu 

� TT Raktár (2120 Dunakeszi Blaha L. utca 4. Tóth Imre, 06 30 480 9298) 
ttr@apmail.hu 

� Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Fót, Malom u.1.) Sólyomvári Erika 70 
646 1060 fotikft@gmail.com 

 
5./ A 4./ pontban meghatározott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről 
és a nyertes személyének kiválasztásáról a Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok 
értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb árat adó Ajánlattevő. A Képviselő-
testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat értékelje, bírálja 
el, és a nyertes pályázóval az e határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívás 3. sz. 
melléklete szerinti kivitelezési szerződést írja alá.  
 
6./ A Képviselő-testület a téli éjjeli melegedő fedezetére bruttó 23.000 eFt-ot átcsoportosít az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet 11. sz. 
mellékletét képező „Várólistáról” a beruházási kiadások „Téli éjjeli melegedő” kiadási 
előirányzatra és felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az összeg átcsoportosításáról a 
költségvetés II. sz. módosításakor a „Céltartalékok” kiadási előirányzat terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2019. június 25.; 3./ pont: 2019. július 10.; 4./ pont: 
2019. június 25; 5./ pont: 2019. július 15.; 6./ pont: azonnal, és 2019. július 3. 
 
A fenti határozat 4.-5./ pontjában hivatkozott mellékletét lsd. a 2019.06.19-i Jegyzőkönyv 
12. sz. mellékleteként! 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 259/2019. 

Tárgy: Döntés a gyermekek átmeneti 
otthonával kötendő feladat ellátási 
szerződésről 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

259/2019.(VI.19.) KT- határozat 
Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötendő feladat ellátási szerződésről 

(121/A. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.július 01. napjától -2019.december 31. 
napjáig ellátási szerződést köt a gyermekek átmeneti otthonának működtetésére.  
 
2./ A Képviselő-testület az ellátási szerződést Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat, mint az „Aranyhíd” Gyermekek átmeneti Otthonának (1042 Budapest, Hajnal 
u.15.) fenntartójával 2 fő részére köti meg, és felkéri a Polgármestert, a 121/A/2019. sz. 
előterjesztés 4.sz. mellékletét képező ellátási szerződés aláírására. 
 
3./ A Képviselő-testület az 1./-2./ pontban meghatározott feladat pénzügyi fedezetének 
biztosítása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy terveztessen be bruttó 2.189.200 Ft 
keretösszeget a 2019. évi költségvetés II. számú módosításába „az Általános Tartalék” kiadási 
előirányzat terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./pont: július 5, 3./pont: 2019. július 3. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 260/2019. 

Tárgy: Éjjellátó napelemes kamerás 
térfigyelő távfelügyeleti rendszer 
vásárlása – új versenyeztetési eljárás 
kiírása 
 
 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 

 
 

260/ 2019.(VI.19.) KT-határozat 
Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása – új 

versenyeztetési eljárás kiírása 
(137/A. sz. anyag) 

 
1./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kamerás távfelügyeleti rendszer és az 
azokhoz tartozó szolgáltatások megvásárlásának tárgyában intézkedjen új nyílt 
versenyeztetési eljárás indításáról, a módosított Ajánlattételi Felhívást (137-A/2019. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklet) küldje meg az alábbi három napelemes kamerás térfigyelő 
távfelügyeleti rendszert forgalmazó cég részére: 
 

• Mobilrouter Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Sopron út 19.); 
• Extrico Systems Hungary Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Búza u. 12-14.); 
• Andrin Automatizálási Kft. (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek park 23. II.em. 6.) 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az új eljárás eredményességéről, 
érvényességéről és a nyertes ajánlattevő személyéről a döntést hozza meg, és a beérkezett 
ajánlatok kiértékelését követően a nyertes ajánlattevővel a 137-A/2019. sz. Előterjesztés 2. sz. 
mellékletében lévő módosított Ajánlattételi Felhívás 2. sz. melléklete szerinti módosított 
Adásvételi Szerződést kösse meg. Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár, 
mely a 4 darab eszköz vételárának, és a hozzájuk tartozó szolgáltatások 12 hónapra számított 
előfizetői díjának összege. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy sikertelen versenyeztetési eljárás 
esetén az eljárást változatlan tartalommal, ismételje meg mindaddig, míg a versenyeztetési 
eljárás eredményesen zárul. 
 
4./ A Képviselő-testület a napelemes kamerás távfelügyeleti rendszer (4 darab kamerával) 
megvásárlásának fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének Beruházási kiadások 
„Éjjellátó beszerzése, kihelyezése” kiadási előirányzatán biztosítja. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a „.Éjjellátó napelemes 
kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása” tárgyú versenyeztetési eljárás 2020. évre 
áthúzódó költségei pénzügyi fedezetének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe történő 
beépítéséről. 
 
Felelős: polgármester 



Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2019. július 31. 3./-4./ pont: azonnal 5./ 2019. október 
29. (2 
020. évi költségvetés tervezésekor). 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 261/2019. 

Tárgy: A Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának 
és közhasznúsági jelentésének elfogadása 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

261/2019.(VI.19.) KT-határozat 
A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és 

közhasznúsági jelentésének elfogadása 
(172/A. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Közszolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolót és 
közhasznúsági jelentését, melyben az eszközök és források egyező végösszege: 300.373 eFt, a 
saját tőke összege: 116.471 e Ft, az adózott eredmény: 104.155 eFt (nyereség).  
 
2./A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. adózott eredménye a törvény erejénél fogva nem osztható fel osztalékként.  
 
3./A Képviselő-testület tudomásul veszi a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
felügyelőbizottsága elnökének jelentését a bizottság 2018. évi munkájáról, a Kft. 2018. évi 
gazdálkodásáról és beszámolójának véleményezéséről. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 262/2019. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. 
működésének és gazdálkodásának 
vizsgálatáról 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

262/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. működésének és gazdálkodásának vizsgálatáról 

(174/B. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. működési és 
gazdálkodási átvilágítására adjon megbízást a 174/B/2019. számú előterjesztés 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft-nek (1097 
Budapest, Vaskapu utca1/A 2em. 1) 
 
2./ A Képviselő-testület az 1. pontban rögzített megbízás pénzügyi fedezetét az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi kiadások „Szakértői sor” kiadási 
előirányzaton biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a vizsgálat eredményéről a vizsgálat 
befejezését követő képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést.   
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ - 2./ pont: azonnal 3./ pont: 2019. szeptember 3. 
 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 263/2019. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Somlyó tó – Moha 
utca felöl levezető lépcső” –  tárgyában 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

263/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Döntés a „Fót, Somlyó tó – Moha utca felöl levezető lépcső” – tárgyában 

(178. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a szeptemberi 
rendes ülésre készíttessen előterjesztést a „Fót, Somlyó - Moha utca felől levezető lépcsője” 
akadálymentesítésének lehetőségéről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 3. 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 264/2019. 

Tárgy: Döntés a „Fót, Somlyó tó – Moha 
utca felöl levezető lépcső” – tárgyában 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 

 
264/2019.(VI.19.) KT-határozat 

Döntés a „Fót, Somlyó tó – Moha utca felöl levezető lépcső” –  tárgyában 
(178. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Somlyó tónál a Moha utca felől levezető 
lépcső kivitelezéséről dönt, és felhatalmazza a Polgármestert a kivitelező kiválasztásához 
nyílt versenyeztetési eljárás lefolytatására, a 178/2019.sz. előterjesztés mellékletét képező 
Ajánlattételi felhívás aláírására. Az Ajánlattételi felhívást - nyilvánossá tételével egyidejűleg 
– a Képviselő-testület az alábbi gazdasági szereplők részére eleve kéri megküldeni: 
 

� Keszi-Bau Kft. (2120 Dunakeszi, Csaba utca 4., Szabó István, 06 30 916 38 38, 
keszibaukft@gmail.com) 

� Pannon Modul Kft. ( 1048 Budapest, Székpatak utca 26.III/9., Sipos Zsolt, 06 70 325 
65 18, zsolt.sipos@gmail.hu) 

� TT Raktár Kft. (2120 Dunakeszi, Blaha L. utca 4., Tóth Imre ügyv., 06 30 480 92 98, 
ttr@apmail.hu) 

� Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Fót, Malom u.1., Sólyomvári Erika, 06 
70 64 61 060, fotikft@gmail.com) 

 
2./ Az 1./ pontban meghatározott versenyeztetési eljárás érvényességéről, eredményességéről 
és a nyertes személyének kiválasztásáról a Polgármester hozza meg a döntést - az ajánlatok 
értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb árat adó Ajánlattevő. A Képviselő-
testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat értékelje, bírálja 
el, és a nyertes pályázóval a 178/2019. sz. előterjesztés mellékletét képező Ajánlattételi 
felhívás 3. sz. melléklete szerinti kivitelezési szerződést írja alá.  
 
3./ A Képviselő-testület a Somlyó tónál a Moha utca felől levezető lépcső kivitelezési 
munkáinak díj fedezetét bruttó 3.000.000,- Ft keretösszegig biztosítja az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletben a Beruházási kiadások 
„Fóti tó Moha utca felől levezető lépcső” kiadási előirányzatról.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: 2019.június 25.; 2./ pont: 2019. július 25.; 3./ pont: azonnal  
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 265/2019. 

Tárgy: Döntés Fót, Keleti Márton utca 
(2021. Hrsz.) területének rendezése 
ügyében 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

265/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Döntés Fót, Keleti Márton utca (2021. Hrsz.) területének rendezése ügyében 

(184. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által 
készíttetett és megküldött 10/2016. és 43/2017. munkaszámú, a 184/2019. sz. előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerinti megosztási vázrajz és telekalakítási helyszínrajz tervezetet elfogadja és 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vázlattervnek megfelelő telekalakítási változási 
vázrajzot aláírja és a további szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti telekalakítási eljárások igazgatási és eljárási 
díjainak, valamint az ingatlan-nyilvántartási átvezetés díjainak fedezetéhez szükséges 
összeget Fót Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) 
önkormányzati rendelet Dologi Kiadások „Vagyongazdálkodási feladatok” 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, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 266/2019. 

Tárgy: Fót Város Kommunikációs 
Koncepciója – kommunikációs csatornák 
fejlesztése (óriásplakátok, értékesíthető 
reklámfelületek) 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

266/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Fót Város Kommunikációs Koncepciója – kommunikációs csatornák fejlesztése 

(óriásplakátok, értékesíthető reklámfelületek) 
(187. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Város kommunikációs csatornáinak 
fejlesztése tárgyú 187/2019. sz. előterjesztést leveszi napirendjéről - helyette a Dunakeszi 
Önkormányzat reklámfelületi rendszerének mintájára készüljön új előterjesztés a Képviselő-
testület novemberi rendes ülésére. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. október 29. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 267/2019. 

Tárgy: Fót Város Kommunikációs 
Koncepciója – új honlap készítése 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

267/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Fót Város Kommunikációs Koncepciója – új honlap készítése 

(188. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a www.fot.hu honlap készítését és egyúttal 
teljes tartalmának új weboldalra történő integrálását kezdeményező 188/2019. sz. 
előterjesztést jogutódja figyelmébe ajánlja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2019. október 31. 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 268/2019. 

Tárgy: Tájékoztatás a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

268/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(190. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót a 190/2019. számú előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2./ A Képviselő-testület az alábbi határozatok végrehajtási határidejét módosítja: 
� a 452/2017.(XII.13.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2019. szeptember 30-ig 

meghosszabbítja; 
� a 331/2018.(X.24.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2019. szeptember 30-ig 

meghosszabbítja; 
� a 341/2018.(X.24.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2019. szeptember 25-ig 

meghosszabbítja; 
� a 25/2019.(I.30.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2019. augusztus 31-ig 

meghosszabbítja; 
� a 161/2019.(III.27.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2019. június 30-ig 

meghosszabbítja. 
� a Z/175/2019.(IV.24.) KT-határozat végrehajtási határidejét 2019. július 3-ig 

meghosszabbítja. 
� a 178/2019.(IV.24.) KT-határozat lejelentési határidejét 2019. július 3-ig 

meghosszabbítja. 
� a 179/2019.(IV.24.) KT-határozat lejelentési határidejét 2019. július 3-ig 

meghosszabbítja. 
� a 180/2019.(IV.24.) KT-határozat lejelentési határidejét 2019. július 3-ig 

meghosszabbítja. 
� a 238/2019.(V.22.) KT-határozat lejelentési határidejét 2019. július 3-ig meghosszabbítja. 
� a 239/2019.(V.22.) KT-határozat lejelentési határidejét 2019. július 3-ig meghosszabbítja. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásában vezesse át az 
1./-2./ pontokban meghatározott döntéseket. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 1-2.; 3./ pont: 2019. június 25. 

A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 269/2019. 

Tárgy: Fót Város Önkormányzatának 100 
%-os tulajdonában álló Kft. ne alkalmazza 
a 2018. évi CXVI. törvény új előírásait 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

269/2019.(VI.19.) KT-határozat 
Fót Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Kft. ne alkalmazza a 2018. 

évi CXVI. törvény új előírásait 
(106. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt a képviselői javaslatot, hogy mint 
a tulajdonosi jogok egyedüli gyakorlója, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:112. § (3) bekezdése alapján utasítsa Fót Város Önkormányzatának 100 %-os 
önkormányzati tulajdonában álló Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 
rendkívüli munkaidőre vonatkozó szabályok alkalmazása során a naptári évenként 250 óra, 
kollektív szerződés esetén az évi 300 óra rendkívüli munkaidőt ne lépjék túl „önként vállalt 
túlmunka” megnevezéssel sem, valamint 12 hónapnál hosszabb munkaidőkeretet ne 
alkalmazzanak. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 270/2019. 

Tárgy: Döntés Fót, 48-as Ifjúság utcai 
sebességcsökkentő műtárgy 
kivitelezéséről 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 

 
270/2019.(VI.19.) KT-határozat 

Döntés Fót, 48-as Ifjúság utcai sebességcsökkentő műtárgy kivitelezéséről 
(183. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 48-as Ifjúság utcai sebességcsökkentő 
műtárgyat megépítteti a 183/2019. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti műszaki 
tartalommal. 

 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti munkára a Kivitelező kiválasztása érdekében nyílt 
versenyeztetési eljárást indít a 183/2019. sz. előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 
Ajánlattételi felhívással, felhatalmazva egyúttal a Polgármestert az Ajánlattételi felhívás 
aláírására, valamint az Ajánlattételi felhívás – nyilvánossá tételével egyidejűleg - 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 

 
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: nyertes a 
legalacsonyabb árat adó Ajánlattevő - egyúttal a Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a 183/2019. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét 
képező Ajánlattételi felhívás 5. sz. melléklete szerinti kivitelezési szerződést írja alá. 
 



4./ A Képviselő-testület a vállalkozói díj fedezetéhez szükséges összeget Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
1/2019. (II.28.) számú rendelete Beruházási kiadások „Közlekedés, forgalomszabályozási 
javaslatok megvalósítás” kiadási előirányzat terhére biztosítja bruttó 9.000.000,-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, szerződés aláírása a döntést követően 
15 napon belül, 4./ pont: azonnal. 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 271/2019. 

Tárgy: A Fót Sport Egyesület (FSE) 
támogatási kérelme 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

271/2019.(VI.19.) KT-határozat 
A Fót Sport Egyesület (FSE) támogatási kérelme 

(191. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót Sport Egyesület (2151 Fót, Kossuth L. 
u. 36., képviseli: Gáspár Zénó elnök) asztalitenisz szakosztállyal történő bővüléséhez 
szükséges eszközök beszerzését 1.350.000 Ft összeggel támogatja, a 191/2019. sz. 
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott 
összegre támogatási szerződést kössön a Fót Sport Egyesülettel - amennyiben az FSE 
előzetesen bemutatja az asztalitenisz szakosztály létrehozását tanúsító közgyűlési 
jegyzőkönyvet 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti támogatási összeget 
építse be a költségvetés 2. számú módosításakor „Az Általános tartalékok” kiadási előirányzat 
terhére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: 2019. június 29.; 3./ pont: 2019. július 3. 
 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 272/2019. 

Tárgy: Fót, 48-as Ifjúság és Szeberényi 
utcai közterület átépítése, terveztetés 
indítása 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 

 
272/2019.(VI.19.) KT-határozat 

Fót, 48-as Ifjúság és Szeberényi utcai közterület átépítése, terveztetés indítása 
(193. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat Fót, 48-as Ifjúság és Szeberényi utcai járda építése, közterületi személygépkocsi 
parkoló terveztetés indítása, valamint a csapadékvíz elvezetése tárgykörben. A tárgyalás 
eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa a szeptemberi rendes ülésen. 
 
2./ Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ELMŰ-vel, 
mint elektromos szolgáltatóval a Történelmi Központ területére vonatkozó földkábeles 
elektromos hálózat tervezése és kivitelezése tárgykörben. A tárgyalás eredményéről a 
Képviselő-testületet tájékoztassa a szeptemberi rendes ülésen. 
 
3./ A Képviselő-testület a határozat 1./ és 2./ pontjai szerinti feladatok költségigényéről a 
Képviselő-testület a szeptemberi rendes ülésen dönt. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./-2./-3./ pontok: 2019. szeptember 3. 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 273/2019. 

Tárgy: Egyebek napirend 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. június 19-i, rendes, nyilvános  üléséről 
 

273/2019.(VI.19.) KT-határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 3-i rendes ülésére tájékoztatást kér 
a tervezett Sportcsarnok-beruházás céljára eddig felajánlott TAO-támogatások összegéről, és 
az ÚMT Kft.-vel tervezett Együttműködési Megállapodás előterjesztésének várható 
időpontjáról. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. június 20. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Bartos Sándor s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
 
 


