
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/394/2019. 

Tárgy: Döntés a Katasztrófavédelmi 
Pályázati Alapra kiírt pályázat 
elbírálásáról 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, zárt üléséről 

 
Z/394/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Döntés a Katasztrófavédelmi Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról 
(Z/16/E. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek és alapítványok 
katasztrófavédelmi tevékenységének támogatására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, mivel a pályázatra 1 érvényes pályázatot nyújtottak be, és a pályázó pályázatát 
visszavonta. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal  

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/395/2019. 

Tárgy: Döntés gyermekgondozási 
segítségnyújtás tárgyában 
 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, zárt üléséről 

 
Z/395/2019.(XI.20.) KT-határozat  

Döntés gyermekgondozási segítségnyújtás tárgyában 
(Z/296. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1-től 2020. december 31-ig havi 
bruttó 195.000.-Ft támogatást nyújt gondozónői szolgáltatásra támogatási szerződés alapján. 
 
2./ A Képviselő-testület a támogatás fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló önkormányzati rendelet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” 
előirányzaton a 2.700.000.-Ft-ot biztosítja, és egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. 
évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe és az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló rendeletébe építtesse be a szükséges fedezetet. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
célra és összeggel kössön támogatási szerződést 296/2019. számú előterjesztés 5. sz. 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: 2019. november 20. illetve 2020. január 7. 3./pont: a 
döntést követő 15 napon belül 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 396/2019. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közös 
Önkormányzati Hivatalban a 2020. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről, a 
közszolgálati tisztviselők 
illetményalapjáról, az 
illetménykiegészítéséről és bankszámla-
hozzájárulás mértékéről szóló .../2019. 
(XI.21.) önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 
 

396/2019.(XI.20.) KT-határozat 
Döntés a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban a 2020. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről, a közszolgálati tisztviselők illetményalapjáról, az illetménykiegészítéséről 
és bankszámla-hozzájárulás mértékéről szóló .../2019. (XI.21.) önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
(288.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az elrendelt 2020. évi 
igazgatási szünetről tájékoztassa a lakosságot és a társszerveket. 
Felelős: jegyző 
Határidő: nyári igazgatási szünetről tájékoztatás: 2020. június 30., téli igazgatási szünetről 
 tájékoztatás: 2020. november 15. 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 397/2019. 

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés 
rendjéről szóló 46/2016. (XI.24.) 
önkormányzati rendelet módosítása – a 
2020. évi temetkezési szolgáltatási 
díjtételek meghatározása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 
 

397/2019.(XI.20) KT-határozat 
A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 46/2016. (XI.24.) önkormányzati 

rendelet módosítása – a 2020. évi temetkezési szolgáltatási díjtételek meghatározása 
(297. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a rendeletben elfogadott díjtételeket építse be a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2020 évi Üzleti Tervébe. 
Felelős: ügyvezető 

Határidő: azonnal  

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 398/2019. 

Tárgy: „Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 
Fóton” tárgyú közbeszerzési eljárás 
indítása 

 
 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
398/2019.(XI.20.) KT-határozat 

„Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása 
(218/A. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása 

Fóton” tárgyában a 218/A/2019. sz. előterjesztés 1., 2., 3.és 4. sz. mellékletek szerinti 
Ajánlattételi felhívás, Összefoglaló tájékoztatás,Szolgáltatási szerződés és Használati 
szerződés 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 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok alapján a Dr. Sándor Ügyvédi Iroda által a 
Bírálóbizottság számára elkészített Döntéselőkészítő javaslatot terjessze a Képviselő-testület 
elé. A közbeszerzési eljárás nyertesének személyére vonatkozó döntést a Képviselő-testület 
hozza meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott szolgáltatás 
fedezetét a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe építse be. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatás fedezetét az 
Önkormányzat 2020., 2021. és 2022. évi költségvetéseibe terveztesse be.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: a Döntéselőkészítő javaslat megküldése utáni soron 
következő Képviselő-testületirendes ülés;3./ pont: 2019. november 22., 4./pont: 2021., 2022. 
évi költségvetések tervezésekor 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 399/2019. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 
Üzleti tervének elfogadásáról 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
399/2019.(XI.13.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének 
elfogadásáról 

(283. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. 283/2019. számú előterjesztés mellékletében szereplő 2020. évi Üzleti Tervét. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a következő tételeket építtesse be az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésbe: 
- városüzemeltetési feladatokra mindösszesen 276.199.151 Ft + Áfa összeget; 
- készenléti díjra 10.543.479 Ft + Áfa összeget; 
- a Kft. beruházási kiadásaira 45.500.000 Ft összeget, 
- a Bársony Fót Program fejlesztési tervében szereplő 15.000.000 Ft + Áfa összeget, 
- kegyeleti közszolgáltatási tevékenyégre 8.848.730 Ft + Áfa összeget; 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kft. beruházási kiadásaira 45.500.000 
Ft összeget a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletbe építse be. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
véglegesített 2020. évi Üzleti tervét hitelesítésre nyújtsa be a Polgármesterhez. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
Képviselő-testület decemberi rendes ülésére készítsen előterjesztést a 2019. október 31. napig 
elszámolt ÁFA kimutatásáról.  
 
Felelős: 1./ pont: Kft. ügyvezető 2./,3/ pont: polgármester, 4./, 5./ pont: Kft. ügyvezető,  
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2020. évi költségvetés tervezésekor, 3./ pont: 2019. 
november 18., 4./ pont: döntéstől számított 10 napon belül, 5./ pont: 2019. november 26. 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető  

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 400/2019. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 
Üzleti tervének elfogadásáról 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
400/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének 
elfogadásáról 

(283. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetője munkabérét 2020. január 1. napjától bruttó 700 ezer forintban állapítja meg.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. január 1. 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 401/2019. 

Tárgy: Döntés a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi 
Üzleti tervének elfogadásáról 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
401/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének 
elfogadásáról 

(283. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 
elmaradt béremelésének kompenzálására a Kft. 2019. évi Üzleti terv terhére 2.880.000 Ft 
jutalmat állapít meg. Felkéri a polgármestert, hogy a kifizetésről intézkedjen. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. november 30. 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 402/2019. 

Tárgy: Döntés Fót Város 2020. évi 
rendezvénytervéről 
 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
402/2019. (XI.20.) KT-határozat 

Döntés Fót Város 2020. évi rendezvénytervéről 
 (289. sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az FKKK igazgatóját, hogy a 2020-as 
kiemelt állami és városi rendezvényekbe vonja be a fóti általános iskolákat és óvodákat.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az FKKK igazgatóval közösen az 1./ pont 
szerinti együttműködés pályázati feltételrendszerét 2020. március 31-ig dolgozza ki 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./pont: 2020. március 31. 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 403/2019. 

Tárgy: Döntés Fót Város 2020. évi 
rendezvénytervéről 
 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
403/2019. (XI.20.) KT-határozat 

Döntés Fót Város 2020. évi rendezvénytervéről 
(289. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi rendezvénytervét az alábbiak szerint 
jóváhagyja, felkéri a Polgármestert, hogy a Fót Város 2020. évi programtervében szereplő 
kiadásokat építtesse be a 2020. évi költségvetésébe. 
 

I. Állami Ünnepek 
 
 
Állami ünnepek rendezvényért 

felelős 
programterv-vázlat költségvetési igény 

Március 15. nemzeti 
ünnep 
március 14. (szombat) – 
március 15. (vasárnap)  

FKKK                    Koszorúzás, fáklyás 
felvonulás,  

500.000 Ft 
 
 

Augusztus 20. Nemzeti 
ünnep 
augusztus 20 (csütörtök) 

FKKK Koszorúzási 
ünnepség 

200.000 Ft 

Október 23. Nemzeti 
ünnep 
október 22. (csütörtök) és 
október 23. (péntek) 

FKKK fáklyás felvonulás, 
koszorúzás, 
ünnepi beszéd, 
emlékező műsor, 

500.000 Ft 

Összesen:   1.200.000 Ft 
 

 
II. Kiemelt Városi Rendezvények 

 

  

Kiemelt városi 
rendezvények 

rendezvényért 
felelős 

programterv-vázlat költségvetési igény 

Nemzetközi Nőnap 
március 8. (vasárnap)  

FKKK                             színpadi műsor, 
köszöntés, 
ajándékozás 

800.000 Ft 

Helyi kitüntetések 
adományozása 
március 15. (vasárnap) 

FKÖH polgármesteri 
köszöntő, ünnepi 
műsor, a helyi 
kitüntetések átadása 

4.000.000 Ft 

Költészet Napja  
április 8.  

FKKK Fót iskoláinak 
szavalóversenye 

500.000 Ft 



szervezési feladatok 
Közalkalmazottak Napja 
 május 23. (szombat) 

FKKK 
 

Törzsgárda, 
Jubileum,  
Ünnepi köszöntő,  
állófogadás 

800.000 Ft 

Városi Gyermeknap 
Főzőverseny 
május 30. (szombat) 

FKKK Szabadtéri 
programok, 
gasztronómia 

5.000.000 Ft 

Fóti Búcsú és X. 
Paradicsomfesztivál 
augusztus 20. (csütörtök) 

FKKK szabadtéri 
programok, termelői 
piac 

8.000.000 Ft 
 

Fóti Szüret 52 éves 
évforduló 
és 10. Fröccsfesztivál 
szeptember 19. (szombat) 

FKKK 
 

lovas, szekeres 
hintók felvonulása, 
folklór program, 
betyártalálkozó, 
veterán autós 
találkozó 
koncert 

9.000.000 Ft 

Idősek Világnapja 
október 1. (csütörtök) 

FKKK Fót város időseinek 
köszöntése 

700.000 Ft 

Adventi programok 
Betlehem-állítás, 
gyertyagyújtás  
november 29 –  
december 20. 

FKKK  
 

4 egyházzal közös 
gyertyagyújtás + 
programok 

5.000.000 Ft 
 

Trianoni ünnepség 
június 4. 

FKKK  2.000.000 Ft 

Egyéb kulturális tartalék 
keret / 10 % / 

FKÖH  3.000.000 Ft 
 

Összesen   36.800.0  
 
 
III. Kiemelten támogatott közösségi rendezvények 

 
Kiemelten támogatott 
közösségi rendezvények

rendezvényért felelős programterv-vázlat költségvetési igény 

    
Tavaszi hadjárat 
Károlyi huszárok 
ünnepe  
április 18. (szombat) 

„Zeng a lélek” 
Kulturális és 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Lovas huszár 
felvonulás, 
szabadtéri 
programok 

2.200.000 Ft 

Fóti Futi  
május 30. (szombat) 

Impulzus Szabadidő 
Sport Egyesület  

sport rendezvény, 
városi futóverseny 

800.000 Ft 

„Zeng a lélek” 
Népművészeti Fesztivál 
június 6. (szombat) 

„Zeng a lélek” 
Kulturális és 
Hagyományőrző 
Egyesület 

Népzenei 
programok, 
szabadtéri 
események, 
népművészeti vásár 

2.500.000 Ft 

Regionális vers és 
prózamondó verseny 

Fóti Értékközvetítő 
Oktatásért Egyesület  

Németh Kálmán 
Iskola 

500.000 Ft 



(Fóti Ősz) szavalóversenye 
Mindenki Karácsonya 
december 19. (szombat)    

Fóti Népművészeti 
Szakképzésért 
Egyesület 

Kisalagi 
hagyományos 
rendezvény 
szabadtéren, folklór 
és karácsonyi 
koncert a református 
templomban 

1.000.000 Ft 

Összesen.   7.000.000 Ft 
 
I.-II.-III. Összesen 45.000.000 Ft 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 404/2019. 

Tárgy: Tájékoztató az adókivetés és 
behajtás tapasztalatairól 
 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
404/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól 
(290. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az adókivetés és behajtás tapasztalatairól szóló 
tájékoztatót a 290/2019. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 
Felelős: jegyző  
Határidő: azonnal  

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 405/2019. 

Tárgy: „Felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói és közbeszerzésekhez 
kapcsolódó jogi szakértői feladatok 
ellátása a 2020.04.01-2022.03.31 közötti 
időszakban” tárgyú versenyeztetési eljárás 
lefolytatása 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 
 

405/2019.(XI.18.) KT-határozat 
„Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és közbeszerzésekhez kapcsolódó jogi 

szakértői feladatok ellátása a 2020.04.01-2022.03.31 közötti időszakban” tárgyú 
versenyeztetési eljárás lefolytatása  

(291. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 291/2019. sz. előterjesztést átdolgozásra 
visszaadja az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- ajánlattételi felhívás – alkalmassági feltétel: ügyvédi társulás is megfelelő 
alkalmasság legyen 

- 6. pont formai követelmények felsorolás 6.3 alpontja egészüljön ki az alábbiakkal: 
� közbeszerzési döntőbizottság elsőfokú eljárásában,  
� közbeszerzési hatóságokkal való kapcsolattartás 

- kéri tisztázni, hogy a hatályos Közbeszerzési Szabályzat és az előterjesztés szerinti 
EKR-rel kapcsolatos hatáskörök kihez tartoznak.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: december 16. 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 406/2019. 

Tárgy: Tájékoztatás a közterület-foglalás 
díjtételeinek felülvizsgálata, szükség 
szerinti módosítása és a helyi kötelező 
közszolgáltatások díjtételeinek módosítása 
a 2020. évtől (folyékony hulladék-
szállítás) tárgyában. 
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 
 

406/2019. (XI.20.) KT-határozat 
Tájékoztatás a közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, szükség szerinti 

módosítása és a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek módosítása a 2020. évtől 
(folyékony hulladék-szállítás) tárgyában. 

(292. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-foglalás díjtételeinek 
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása és a helyi kötelező közszolgáltatások díjtételeinek 
módosítása a 2020. évtől (folyékony hulladék-szállítás) tárgyában készült tájékoztatót a 
292/2019. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi, a díjtételeket 2020. évre 
szólóan nem módosítja. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 407/2019. 

Tárgy: Döntés az „Idősgondozásban 
használt szolgálati gépjármű beszerzése 
Fót Város Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény részére”- 
tárgyában 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
407/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Döntés az „Idősgondozásban használt szolgálati gépjármű beszerzése Fót Város 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény részére”- tárgyában 

(304. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy gépjármű-
beszerzés fedezete építtesse be a 2020. évi költségvetésbe és a 2020. évi átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletbe15 Mft összeggel. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, jogi és gazdasági 
bizottság elnökét, hogy szervezzen tanácskozást a gépjármű felhasználásának módja és 
rendszere részleteinek kidolgozásához  
 
Felelős: 1./ polgármester; 2./ PJGB elnök 
Határidő: 1./ 2020. február 3, illetve 2019 november 26..; 2./ 2020. január 31. 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 408/2019. 

Tárgy: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi működési póttámogatása 
 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
408/2019. (X1.20.) KT- határozat 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működési póttámogatása 
(309. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 
évi intézményi költségvetése javára bruttó 7.500.000,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosít. 
  
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti pótelőirányzat 
pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2019. évi költségvetés 4.sz. módosításakor építse be, az 
„Általános tartalék” kiadási előirányzat terhére.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./pont: azonnal, 2./ pont: 2020. február 26. 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 409/2019. 

Tárgy: Döntés Fót Város Kommunikációs 
Koncepciójában megfogalmazott  

online magazin létrehozásáról 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
409/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Kommunikációs Koncepciójában megfogalmazott  
online magazin létrehozásáról 

(310. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy „Városi 
híreket online közlő magazin működtetésének támogatása” tárgyban beszerzési eljárást 
indítson. Az ajánlatok értékelésének szempontja: nyertes a legalacsonyabb árat adó 
Ajánlattevő. Az e határozat mellékletében szereplő ajánlattételi felhívást, a következő 
gazdasági társaságoknak küldje meg: 
 

cégnév: Friss Online Media Kft. 
adósz: 25849008-2-19 
cím: 8200 Veszprém, Horgos utca 8. 
kapcsolattartó: Tóth Gábor 
email: kapcsolat@frissmedia.hu; 
  
cégnév: Rolcorp Media Kft. 
adósz: 25769999-1-05 
cím: 3526 Miskolc, Álmos utca 5/A. 
kapcsolattartó: Szabó Roland 
email: szaboroland0510@gmail.com 
  
cégnév: Mediacom Kiadó Kft. 
adósz: 23553901-2-42 
cím: 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 10. 
kapcsolattartó: Kis Lászlóné 
email: laci36@t-online.hu; 
  
cégnév: Dr. Keszi István egyéni vállalkozó  
adósz: 69469530-1-43 
cím: 1118 Budapest, Bakator utca 6. 
kapcsolattartó: Dr. Keszi István 
email: s_keszi@hotmail.com 

  
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat bírálja el, és a 
legalacsonyabb vállalási árat kínáló Ajánlattevővel a Vállalkozási szerződést kösse meg. 
  
3./ A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt feladat fedezetét Fót Város Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének a dologi kiadások „Fót Város Kommunikációs Koncepciója 



intézkedési tervében részletezett rövid távú feladatai” soron, a 22.000.000 Ft kiadási 
előirányzat terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert, hogy az összeget a 2020. évi átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendeletbe, és a 2020. évi költségvetési rendeletbe is terveztesse be.  

Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: határozathozataltól számított 3 munkanapon belül; 2./ pont: ajánlattételi 
határidőt követő 10 napon belül; 3./ pont: azonnal 
 
A fenti határozat 1./ pontjában hivatkozott mellékletet lsd. a 2019.11.20-i Jegyzőkönyv 3. sz. 

mellékleteként! 

 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 410/2019. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása tárgyában 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
410/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
tárgyában 

(294. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 
 
l./ Fót Város Önkormányzat 2020. 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. 

294/2019.sz. előterjesztés 1. sz. mellékleteként!) 
 
 
2./ A bevételek tervezési elvei 

 
2.1. A Hivatal és az önkormányzati intézmények a 2020. évi bevételi előirányzatukat a 

teljesítendő elvárt bevételek szintjén tervezzék meg. 
2.2. Az állami támogatásokat a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

törvény 2. és 3. mellékleteinek szabályai szerint meghatározott összegben kell 
tervezni. 

2.3. A 2020. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben 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 2019. 
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 2020. évi kiadási előirányzata a feladataikhoz kötött, 
ún. „szintrehozással” 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 2019. II. félévi teljesítmény-értékelés és a 2019. évi minősítés a vonatkozó 
jogszabályok értelmében 2020 januárjában lesz esedékes, a munkáltatói hatáskörébe 
tartozó illetmény-eltérítések közvetlen költségvonzatait legkorábban a 2020. évi 
költségvetés tervezetének I. verziója jelenítheti meg. 

3.3. A 2/2019.(II.28.) a közalkalmazottak juttatásairól szóló rendeletet a költségvetési 
koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak 
érdekében, hogy a rendelet 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 2019. évi szinten tervezhető, 
tényleges fedezetének biztosításáról a költségvetési rendelet dönt. 

 

Béren kívüli juttatások az alábbiak szerint tervezhetőek: 

a) családalapítási támogatás 100.000,-Ft/gyermek értékben (az önkormányzat 
céltartalékként tervezi) 

b) temetési segély, szociális segély maximum a létszám 5%-ára tervezve, 100.000,-Ft 
összegben (az önkormányzat céltartalékként tervezi) 

c) korábban (2018. november 30-ig) megállapított pótlékok 
d) albérleti díjhoz hozzájárulás (40.000,-Ft), 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 2020. 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 (2019. évi eredeti előirányzat) 



j) képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg 
készíttetésének támogatása, kizárólag a vonatkozó munkakörökben, 60.000,-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, képviselői munka miatti helyettesítési díj 
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) alkalmi munkaruha költségtérítés 50.000,- Ft 
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 nettó 200.000,-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 2019. évi eredeti előirányzati adatok, illetve a kifejezetten 
inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén eredeti előirányzat plusz 
az infláció várható mértéke (átlagosan 2,8 %) 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 2019. évi költségvetésének 
várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2019. évben beruházással érintett 
azon feladat-ellátási helyeket, ahol a rendeltetésszerű működés nem volt folyamatos. 
Ezekben az esetekben a 2019. évi eredeti előirányzati adatokat kell bázisként 
figyelembe venni. 
Muharay Színház kiadásait két részletben kell tervezni 35 MFt-ot Dologi kiadások 
közé, 35 MFt-ot Várólistára. 

 
3.7. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv dologi kiadását a 2020. évre 

vonatkozó szerződés, az ismert feladat-változás és az államháztartás számviteléről 
szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet (Áhsz). rendelkezéseinek figyelembevételével 
kell meghatározni. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek a 2020. 
évi tervjavaslatában elemeznie és értékelnie kell az elmúlt év gazdasági folyamatait, 
és részletes indokolással kell bemutatni a tervezett feladat kiadási előirányzatát. 

3.8. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 2019. évi juttatások átfogó, számszerű elemzése, 
a helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve és a 2020. január 1-jét követően 
hatályos jogszabályok rendelkezései alapján szükséges tervezni.  

3.9. A felhalmozási célú pénzeszközátadások között továbbra is tervezni kell a dolgozók 
lakásépítésére és vásárlására nyújtható kölcsön kiadásait. 

3.10. A 2020. 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 2019. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges 
biztosítani. (lsd. e határozat mellékleteként!) 

• A fentieken túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági 
programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2019. 
évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi 
előirányzatok (és szükség szerint a 2019. évi pénzmaradvány terhére) szükséges 
biztosítani. 

• Az októberi választás után, az új KT-nak és bizottságoknak az elektronikus 
ügyintézésre való áttéréshez, szükséges laptop és szoftverek 4 millió Forint, 
ezenfelül mobiltelefon vásárlás (képviselő, bizottsági tag és mezőőr) 1,4 millió 
Forint tervezhető. 

• Szolgálati gépkocsi beszerzést 15 MFt értékben kell tervezni. 
• Az egységes hirdetőtábla és óriásplakát gyártásával és kihelyezésével kapcsolatos 

kiadására 10.500.000,- Ft keretösszeget szükséges biztosítani. 
 

3.11. A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges. 
3.12. A 2019. 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: 2020. január 3. 

 
4./ Minden költségvetési szervnek (a továbbiakban részletezett Ütemterv szerint) el kell 

készítenie 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra szóló elemi 
költségvetési javaslatát: 

 
- az Apponyi Franciska Óvoda megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait; 
- a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait; 
- a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ megtervezi személyi, járulék és 

dologi kiadásait; 
- Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény megtervezi személyi, járulék és 

dologi kiadásait; 
- a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet megtervezi személyi, járulék és dologi kiadásait. 

 
Az önállóan működő költségvetési szerv elemi költségvetésében kell megtervezni a 
költségvetési szerv személyi és járulék kiadásait, valamint a dologi kiadások közül a 
Cafetériát terhelő kezelési költségeket és a hatósági díjakat. 
 
Az önállóan működő intézmények 2019. december 20-ig adatot szolgáltatnak a soros 
előrelépés, a pótlék, az étkezési feladatmutatók tekintetében, mely alapján a Fóti GESZ 
megtervezi az intézmények elemi költségvetését. 
 
A 2020. 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 Fóti Közös Önkormányzati Hivatal számára a terveket a Költségvetés tagolása szerinti 
formában, táblázatokkal kell alátámasztani.  
 

5./ A Képviselő-testület a 2020. 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: 2019. november 20. 

 
2./ A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a 
költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat). 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2019. november 23.  

 
3./ Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi és Adóügyi Osztály részére történő 
átadásának határideje. A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a 
szükségleteknek megfelelő 2020. 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: 2020. január 06. 

 
4./ Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi és 
Adóügyi Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő 
előírásoknak. 
 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2020. január 13. 

 
5./ 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának közreadása  
 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2020. január 13.  

 
6./2020. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának KIÉT, Intézményvezetők 
véleményezése  
 

Felelős: jegyző  
Határidő: 2020. január 14-17. (véleményüket a véleménylappal együtt közreadva)  



 
7./ 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának bizottsági megtárgyalása, 
majd véleménylap közreadása  
 

Felelős: PJGB elnöke  
Határidő: 2020. január 20-24, véleménylap közreadása 2020. január 24.  

 
8. 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testületi 
megtárgyalása 
 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2020. január 29. (meghívó kiküldése 2020. január 24.) 

 
9./ 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet I. verziójának képviselő-testület által 
meghatározottak szerinti átdolgozása  
 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2020. február 7.  

 
10. 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet végleges verziójának bizottsági 
megtárgyalása, majd véleménylap közreadása  
 

Felelős: PJGB elnöke  
Határidő: 2020. február 17-21. (véleménylap közreadása 2020. február 21.)  

 
11. 2020. évi költségvetési rendelet elfogadása  
 

Felelős: polgármester  
Határidő: 2020. február 26. (meghívó kiküldése 2020. február 21.) 

 

A fenti határozat 3./ pontjában hivatkozott mellékletét lsd. a 2019.11.20-i Jegyzőkönyv 4. sz. 

mellékleteként! 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 411/2019. 

Tárgy: Döntés Fót Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása tárgyában 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
411/2019. (XI.20.) KT-határozat 

Döntés Fót Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
tárgyában 

(294. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe a Hulladékudvarral kapcsolatos kiadás 
összegét, annak ismeretét követően építse be.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 412/2019. 

Tárgy: Tájékoztató Fót Város 
Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának 
I-III. negyedéves helyzetéről 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
412/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves 
helyzetéről 

(295. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzat 2019. évi 
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló 295/2019. sz.  előterjesztést az 1. és 2. sz.  
mellékletekkel együtt.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 413/2019. 

Tárgy: Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti 
tervének harmadik negyedéves 
teljesüléséről 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
413/2019. (XI.20.) KT-határozat 

Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019-es üzleti tervének 
harmadik negyedéves teljesüléséről   

(298. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az 298/2019. sz. előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 
tervének harmadik negyedéves teljesüléséről szóló ügyvezetői tájékoztatót. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az okospadok telepítési helyszíneire a 
Vörösmarty utcai Óvodakertet, és a Kisalag központjában lévő élelmiszer áruház előtti parkot 
jelöli ki. A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyszínváltozást vezesse át Fót 
Város 2019. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervén. 
 
Felelős: 1./ pont: Fóti Kft. ügyvezető, 2./pont: polgármester   
Határidő: azonnal  

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 414/2019. 

Tárgy: A Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2020. évi 
munkaterve, szakmai költségvetése 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
 

414/2019.(XI.20.) KT-határozat 
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2020. évi munkaterve, szakmai 

költségvetése 
(299. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2020. évi munkatervét, a 299/2019. sz. előterjesztés 1. sz. 
mellékletben megfogalmazott tartalommal. 
 
Felelős: FKKK igazgató 
 
2./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2020. évi munkatervét, szakmai költségvetését a 299/2019. sz. 
előterjesztés 2. sz. mellékletekben részletezettek szerint 136.718.724,- Ft végösszeggel. 
 
Felelős: FKKK igazgató; polgármester 
 
3./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, Vörösmarty Művelődési Ház és Kisalagi Közösségi Ház 2020. évi 
munkatervét, szakmai költségvetését a 299/2019. sz. előterjesztés 3. sz. mellékletekben 
részletezettek szerint, 37.730.000,- Ft összeggel. 
 
Felelős: FKKK igazgató;  
 
4./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, Vörösmarty Művelődési Ház és Kisalagi Közösségi Ház 2020. évi 
teremhasználati tervét 299/2019. sz. előterjesztés, 3.a.,b. sz. mellékletekben részletezettek 
szerint.  
 
Felelős: FKKK igazgató;  
 
5./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, Városi Könyvtár és Kisalagi Fiókkönyvtár 2020. évi munkatervét, 
szakmai költségvetését a 299/2019. sz. előterjesztés 4. sz. mellékletekben részletezettek 
szerint, 7.500.724,- Ft összeggel. 
 
Felelős: FKKK igazgató;  
 



6./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, Németh Kálmán Emlékház 2020. évi munkatervét, szakmai 
költségvetését a 299/2019. sz. előterjesztés 5. sz. mellékletekben részletezettek szerint, 
6.035.000,- Ft összeggel.  
 
Felelős: FKKK igazgató; 
 
 7./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, Muharay Színház 2020. évi munkatervét, szakmai költségvetését a 
299/2019. sz. előterjesztés 6. sz. mellékletekben részletezettek szerint, 70.000.000,- Ft 
összeggel, amelyet két részre osztva féléves finanszírozással kap meg, azzal a feltétellel, hogy 
a Muharay Színház költségvetését a 2020. évi költségvetés 1. verziójának tárgyalása előtt 
újratárgyalja a PJGB. 
 
Felelős: FKKK igazgató;  
 
8./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, Fóti Értéktár Bizottság 2020. évi munkatervét, szakmai 
költségvetését a 299/2019. sz. előterjesztés 7.. sz. mellékletekben részletezettek szerint, 
3.453.000,- Ft összeggel. 
 
Felelős: FKKK igazgató;  
 
9./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ, 2020. évi továbbképzési tervét a 299/2019. sz. előterjesztés 8. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint.  
 
Felelős: FKKK igazgató;  
 
10./ A Képviselő-testület felkéri az FKKK igazgatóját, hogy az előterjesztésben megjelölt 
pályázati lehetőségeket kísérje figyelemmel, azokra - a munkatervben is tervezett 
eseményekhez forráslehetőségként - nyújtson be pályázatot. A 2020. 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 
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra 5 millió Ft önrészt biztosít a 2020. évi 
költségvetésben. Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe az 
5 000 000.- Ft önrészt terveztesse be. 
 
Felelős: FKKK igazgató; polgármester 
 
11./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a 2020. évi terembérleti díjak tekintetében az 
FKKK a 2016. évben megállapított díjakat érvényesítse.  
 
Felelős: FKKK igazgató; polgármester 
 
12./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Németh Kálmán Emlékház belépő díjai a 
299/2019. sz. előterjesztés 5. sz. mellékletében meghatározottak szerint 2020. január 1-től 
érvényesek. 



 
Felelős: FKKK igazgató; polgármester 
Határidő: 1-8. azonnal, 9 – 11. 2020. január 20. 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 415/2019. 

Tárgy: Döntés 15/2019. (I.30.) KT-
határozat módosításáról „a 2018-2020. évi 
részletes út- és járdaépítési (felújítási) 
ütemtervek tárgyában” és a 2020. évi 
tervezési ütemterv végrehajtásáról 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 
 

415/2019.(XI.20.) KT-határozat 
Döntés 15/2019. (I.30.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és 

járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában” és a 2020. évi tervezési ütemterv 
végrehajtásáról 
(300. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2019. (I.30.) KT-határozattal 
módosított 20/2018.(I.31.) KT-határozat 3-4./ pontját az alábbira módosítja: 
 

„3./ A Képviselő-testület Fót város belterületén lévő szilárd burkolattal nem 

rendelkező utcák útépítési és csapadékvíz elvezetési és járda terveztetését 2020-ban 

az alábbi utcák vonatkozásában készítteti el 3.662 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.) Körösfő u. - 350 m 

13.) Honfoglalás sétány - 65 m 

14.) Kalász u. felső szakasz - 135 m 

15.) Móricz Zsigmond köz - 104 m 

16.) Hargita u. északi vége - 80 m 

17.) Németh Kálmán köz - 50 m 

18.) Névtelen utca 3922/2 hrsz-ú – 54 m 
19.) Hársfa utca (Fáy sétánytól a bejáratig) – 750 m 
20.) Kossuth utca Vasútig vezető szakasza (21103 sz. közút) 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2020. évi tervezési 

munkákra bruttó 17.000.000 Ft-os keretösszeget terveztessen be a 2020. évi 

költségvetésbe.” 

 



2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2019. (I.30.) KT-határozat 2./ 
pontját az alábbira módosítja: 
 

„3./ A Képviselő-testület a Kisalagi sportpálya (Kosztolányi Dezső utcai részén a 

közvilágítást kiépíti. Felkéri a Polgármestert, hogy a munkákra bruttó 1.000.000,- 

Ft-os keretösszeget terveztessen be a 2020. évi költségvetésbe.” 

 
3./ A Képviselő-testület a „48-as Ifjúsági utcai járda” kivitelezési munkálatait előkészítteti az 
új Katolikus Óvoda melletti 25 fm szakaszon, munkákra bruttó 19.000.000.- Ft-os 
keretösszeget biztosít a 2020. évi költségvetésbe és felkéri a polgármestert, hogy a fedezetnek 
a 2020. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében intézkedjen. 
 
4./ A Képviselő-testület a Kodály Zoltán utcai járda felújítási munkálatait elkészítteti, a 
munkára bruttó 25.000.000 Ft-ot biztosít a 2020. évi költségvetésben. Felkéri a polgármestert, 
hogy a fedezetnek a 2020. évi költségvetésbe történő betervezése érdekében intézkedjen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1-2./pont: azonnal; 3./pont: 2020. január 7., 4./pont: azonnal 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 416/2019. 

Tárgy: Döntés 15/2019. (I.30.) KT-
határozat módosításáról „a 2018-2020. 
évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) 
ütemtervek tárgyában” és a 2020. évi 
tervezési ütemterv végrehajtásáról  
 
 

 
KIVONAT 

a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 
 

416/2019.(XI.20.) KT-határozat 
Döntés 15/2019. (I.30.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és 

járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában” és a 2020. évi tervezési ütemterv 
végrehajtásáról  
(300. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdjen 
tárgyalásokat az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth utca (21103 sz. közút) 
vagyonkezelői jogának önkormányzathoz történő visszavételéről. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. február 28. 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

  

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 417/2019. 

Tárgy: Döntés Fót város területén 
egységes reklámtáblák kihelyezéséről a 
településképi rendeletnek megfelelően 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
417/2019.(XI.20.) KT-határozat 

Döntés Fót város területén egységes reklámtáblák kihelyezéséről a településképi 
rendeletnek megfelelően 

(293. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 293/2019. előterjesztést és a 187/2019.sz. 
előterjesztéseket kéri összedolgozni egységes előterjesztésbe a Képviselő-testület 2020. január 
havi rendes ülésére. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Fót Város főépítészét, hogy a településkép védelméről szóló 
2/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet 1./ pont szerinti (reklámtábla, információs tábla, 
hirdető tábla, utcabútor, utcai berendezési tárgy) módosítási javaslatát terjessze elő a 
Képviselő-testület 2020. január havi rendes ülésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a 
Képviselő-testület 2020. január havi rendes ülésére készítsen előterjesztést az egységes 
hirdetőtáblák legyártásával és kihelyezésével kapcsolatos nyílt versenyeztetési eljárás 
kiírásáról. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az 
egységes hirdetőtábla és óriásplakát gyártásával és kihelyezésével kapcsolatos kiadás 
fedezetét bruttó 10.500.000,- Ft keretösszeggel Fót Város Önkormányzata 2020. évi 
gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletébe terveztesse be. 
 
Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: 1./- 3./ pont: 2020. január 7.; 4./ pont: 2020. január 10.; 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 418/2019. 

Tárgy: Döntés a FÓTI Közszolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottsági tagjairól 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
418/2019. (XI.20.) KT-határozat 

Döntés a FÓTI Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjairól 
(303. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja 2019. december 17-2021. december 17. közötti 
időtartamra: 

� Czifferszky János Györgyné  
� Játékosné Kovács Márta 
� Dr. Dóra Lajos 

személyeket. 
 

2./A Képviselő-testület felkéri a Kft. ügyvezetőjét, 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: Kft. ügyvezető 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./ pont: azonnal  

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 419/2019. 

Tárgy: 2019-es karácsonyi díszkivilágítás 
fejlesztése 
 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
419/2019. (XI.20.) KT-határozat 

2019-es karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése 
(306. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft 
ügyvezetőjét, hogy nettó 5.000.000 Ft összegben a 2019-es év karácsonyi díszkivilágítását 
bonyolítsa le.  
 
2./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy írja alá a 
karácsonyi díszkivilágítás fejlesztéséhez szükséges pénzeszköz átadásról szóló támogatási 
szerződést. 
 
Felelős: 1./ ügyvezető, 2./ polgármester,  
Határidő: azonnal 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 420/2019. 

Tárgy: Döntés a Fót Rendőrőrs részére 
szolgálati gépkocsi vásárlásának 
támogatásáról, haszonkölcsönbe adásáról 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 

420/2019. (XI.20.) KT-határozat 
Döntés a Fót Rendőrőrs részére szolgálati gépkocsi vásárlásának támogatásáról, 

haszonkölcsönbe adásáról 
(302. sz. anyag ) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fót Rendőrőrs kérelmének nem ad helyt, nem 
vásárol új személygépkocsit, ellenben a 2019. december 31-ig hatályos Haszonkölcsön 
szerződést hosszabbítja meg további 5 évre. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  



 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 421/2019. 

Tárgy: Tájékoztatás az érvényben lévő 
önkormányzati szerződések előzetes 
felülvizsgálatáról, valamint az ezzel 
kapcsolatos döntések 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 20-i, rendes, nyilvános üléséről 

 
421/2019. (XI.20.) KT-határozat 

Tájékoztatás az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról, 
valamint az ezzel kapcsolatos döntések 

(276. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az érvényben lévő önkormányzati 
szerződések előzetes felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást a 276/2019. számú előterjesztésben 
foglaltak szerint tudomásul veszi. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a – 2015. február 28-án a Bartos 
és Pathy-Nagy Ügyvédi Irodával létrejött ügyvédi megbízási szerződés – annak 5.1 pontja 
szerinti 60 napos rendes felmondásáról intézkedjen.   
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. augusztus 10-én a Forrás-Trend 
Kft-vel létrejött vállalkozói szerződéssel kapcsolatos – megszüntetésére irányuló - 
intézkedéseket tegye meg, ehhez kérje fel a Dr. Sándor Ügyvédi Irodát, hogy a szerződés 
közbeszerzési jellege miatt, a szerződés megszüntetésében működjön közre. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő: 1./- 3./pontok: azonnal 

 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. november 21. 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Finta Béla. s.k. 
jegyző 

  


