
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 422/2019. 

Tárgy: „Fóti Központi Konyha fejlesztése” 
tárgyú beruházásban pótmunkák 
fedezetének biztosítása (S/46/C/2019.) 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 27-i, rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
422/2019. (XI.27.) KT-határozat 

„Fóti Központi Konyha fejlesztése” tárgyú beruházásban pótmunkák fedezetének 
biztosítása (S/46/C/2019.) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Fóti Központi Konyha fejlesztése” 
tárgyában közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Kanász Építő Kft-vel 2019. június 6-án 
megkötött Vállalkozási szerződésben a 164.634.225,- Ft összegű nettó vállalkozói díjat nettó 
8.194.644,- Ft összeggel megemeli és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 46/C/2019. számú 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező módosított Vállalkozói szerződést aláírja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy építesse be az 1./ pontban meghatározott 
Vállakozási szerződés fedezetét, bruttó 10.407.198,- Ft összeget a 2019. évi költségvetés 4. sz. 
módosításakor a „Céltartalékok” kiadási előirányzat terhére. A Képviselő-testület a szükséges 
fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének Felújítási kiadások „Központi konyha 
felújítás” kiadási előirányzatáról biztosítja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal; 2./pont: 2020. február 3., illetve azonnal; 3./ azonnal 
 
 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. december 9 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

  

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Sugár Anita s.k. 
aljegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 423/2019. 

Tárgy: „Fóti Központi Konyha fejlesztése” 
tárgyú beruházásban pótmunkák 
fedezetének biztosítása (S/46/C/2019.) 
 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 27-i, rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
423/2019. (XI.27.) KT-határozat 

„Fóti Központi Konyha fejlesztése” tárgyú beruházásban pótmunkák fedezetének 
biztosítása (S/46/C/2019.) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a Fóti 
Központi Konyha (2151 Fót, Szent Benedek u. 9-11.) fejlesztése kivitelezés során felmerült 
jelentős pótmunkaigény miatt kit terhel felelősség, és tegye meg a szükséges lépéseket 
kártérítési igény érvényesítése érdekében. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. december 9 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

  

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Sugár Anita s.k. 
aljegyző 

  



Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 424/2019. 

Tárgy: Döntés a Megyeri Tigrisek 
kosárlabda Klub kérelméről a 
multifunkciós városi sportcsarnok 
megvalósítására (330. sz. anyag) 
  

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. november 27-i, rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
424/2019. (XI.27.) KT-határozat 

Döntés a Megyeri Tigrisek kosárlabda Klub kérelméről a multifunkciós városi 
sportcsarnok megvalósítására (330. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az ÚMT Sport Management 
Kft. a 2019. november 21-én kelt levelében foglalt, az MKOSZ felé a sportcsarnok projekt 
visszavonásáról szóló nyilatkozatát visszavonja. 
 
2./ A képviselő-testület az 1./ pont szerinti levél tartalmára az alábbi választ adja:  

ÚMT kft. kérése: 9.1.1. Az együttműködési szerződést módosítani kell, hogy a beruházást 
el lehessen kezdeni. A 130/2017.(IV.20.) KT határozattal elfogadott 2018. április 20-án 
aláírt Együttműködési Megállapodás 12. pontját kéri módosítani, különösen azt, hogy az 
önerőt biztosítsa az Önkormányzat még a Tao keret feltöltése előtt.  

 Önkormányzat: ezt nem fogadja el. Megegyeznek, ha az ÚMT KFt. olyan ígérvényt tud 
hozni, amelyben egy vállalkozás a havi Tao feltöltést vállalja, és ebből összejön a hiányzó 
összeg – az önkormányzat mérlegelése alapján, megbízható partner esetében vállalja a 
12. pont módosítását, és az önerő rendelkezésre bocsátását. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.2. A projekt költségének a nemzeti értékhatár alatt kell maradni, 
hogy ne kelljen közbeszerzést alkalmazni csak nyílt beszerzése eljárást, ahol a meghívottak 
közül választható ki a generál kivitelező.  

 Önkormányzat ajánlata: az ÚMT Kft. kérjen be indikatív ajánlatot, hogy meg tudják 
állapítani, milyen közbeszerzési eljárás alkalmazandó. Erről közbeszerzési tanácsadó 
véleményét ki kell kérni. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.3. A Megyeri Tigrisek választja ki a meghívandó pályázó cégeket.  
 Önkormányzat: az értékhatár dönti el, hogy milyen közbeszerzési eljárást kell 

lefolytatni, addig erről nem tudnak dönteni. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.4: A Fóti Önkormányzat vállaljon felelősséget a maradvány TAO 
feltöltésére. Amennyiben a TAO maradvány nem kerül feltöltésre, úgy a maradvány 
összeget az Önkormányzat oldja meg saját forrásból.  

 Önkormányzat: ezt nem fogadja el. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.5: A Fóti Önkormányzat vállaljon felelősséget a 10% -os 
áremelkedés önrészéhez, továbbá vállalja a módosítás 10%-ának TAO részének feltöltésére. 
Amennyiben a módosítás TAO összegét az Önkormányzat nem tudja feltölteni, úgy az 
Önkormányzat a módosítás TAO részét is oldja meg saját forrásból.  

 Önkormányzat: ezt nem fogadja el. Továbbra is ragaszkodik a részletes költségvetéshez, 
addig a 10%-os áremelkedést sem tudják számszerűsíteni! 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.6: Amennyiben az Országos Szövetség jóváhagyja a Megyeri 
Tigrisek kérelmét, miszerint az önerőt TAO támogatásból szeretné lehívni a Megyeri 



Tigrisek a projekthez, úgy az Önkormányzat vállaljon felelősséget a TAO feltöltésére. 
Amennyiben a TAO keret nem kerül feltöltésre az Önkormányzat továbbra is biztosítsa a 
projekthez szükséges önrész forrását.  

 Önkormányzat: az önkormányzat biztosítja az önrészt a 130/2017.(IV.20.) KT 
határozatnak megfelelően, 2020. június 15-ig. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.7 Az Önkormányzat biztosítson forrást a műszaki módosítás 
elkészítéséhez, és az MKOSZ felé beadandó módosításra.  

 Önkormányzat: az önkormányzat hajlandó az indokolt műszaki módosításokat 
elfogadni, és finanszírozni az önkormányzatra eső kiadást. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.8 Amennyiben a pénzügyi ütemterv megkívánja, úgy az 
Önkormányzat biztosítson forrást a megkezdett beruházás lehetséges likviditási 
problémáira.  

 Önkormányzat: az önkormányzat műszaki ellenőre jóváhagyása és teljesítésigazolása 
után biztosítja az önerő aktuális részének kifizetését. 

ÚMT KFt. kérése 9.1.9. Az Önkormányzat vállalja, hogy mindenben segíti a projekt 
határidőre való befejezését.  

 Önkormányzat: az önkormányzat az Együttműködési Megállapodás és az eddig született 
képviselő-testületi határozatokban kapott felhatalmazás szerint együttműködik. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.10 Az Önkormányzat kijelöl egy személyt, aki a projekt 
kapcsolattartója.  

 Önkormányzat: rendben, ahogy eddig is, van kijelölt kapcsolattartó. 

ÚMT Kft. kérése: 9.1.11 Az Önkormányzat legkésőbb 2019. november 27-ig nyilatkozik, 
hogy vállalja az összes feltételt.  

 Önkormányzat: a mai napi megbeszélés szerinti kompromisszumokkal. 

ÚMT Kft. kérése: 9.2.: Amennyiben a 9.1.1-9.1.11. pontok valamelyikében nem születik 
megállapodás, úgy ebben az esetben a Megyeri Tigrisek hajlandó eladni az 
Önkormányzatnak a pályázó cég 100%-os tulajdonrészét a következő feltételek teljesülése 
esetén:  

 Önkormányzat: nem releváns a 9.1-9.11 pontokban megállapítottak tükrében.  

ÚMT Kft. kérése: 9.2.1: Az elkészült sportcsarnokban az Önkormányzat biztosítja a 
törvényben előírt óraszámot a kosárlabda sportágban, melyet a FÓT Sportegyesület részére 
biztosít. FÓT sportegyesület bizonyos óraszámot harmadik fél felé átadhat. 

 Önkormányzat: az FSE bevonásába nem egyezik bele. 
 
ÚMT Kft. kérése: 9.2.2.: Az ÚMT Sport Management Kft 100% tulajdonrészének árát 
átutalja a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub számlájára. 

 Önkormányzat: az ÚMT KFt. teljeskörű átvilágítását kéri, ezután tárgyaljanak a KFt. 
megvásárlásáról. 
 
ÚMT Kft. kérése: 9.2.3: Az Önkormányzat legkésőbb 2019. november 27-ig 
nyilatkozik, hogy vállalja az összes feltételt. 

 Önkormányzat: mai tárgyalás szerint megegyeztek a felek a feltételek vállalásában. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: december 5. 
 



 
 

 
A kiadmány hiteléül: 
Fót, 2019. december 9 
 
Kósa-Richter Kinga 
Jegyzőkönyvvezető 
 

 

 

Dr. Vass György s.k. 
polgármester 

Dr. Sugár Anita s.k. 
aljegyző 

  


