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8/2016. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 8-án 

11 óra 00 perc kezdettel (a Fóti Városháza Házasságkötő termében) megtartott 
rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
Jelen vannak:   Bartos Sándor polgármester, 

 Biró Zoltán képviselő, 
 Gellai István képviselő,  

Koncz János képviselő, 
 Lévai Sándorné képviselő,  
 Dr. Vargha Nóra Mária képviselő, 
 továbbá 

Dr. Finta Béla jegyző, 
 Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző. 

       
Igazoltan távol vannak:  

Németh József alpolgármester 
 Madaras Ádám képviselő, 
 Merkwart Krisztián képviselő, 

Nagy Krisztián képviselő 
 Takács István képviselő, 

 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak:  
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók 
 
A jegyzőkönyvet Vass Szabina titkársági asszisztens vezette és készítette. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület az ülés kezdetén 6 fővel van jelen, - az ülés 
határozatképes. 
 
Bartos Sándor polgármester: köszönti a Képviselő-testület 2016. április 8-ai rendkívüli 
ülésén megjelenteket, amelyet megnyit. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes.  
A tegnapi napon kiküldött Meghívóban felsoroltak szerint javaslatot tesz az ülés napirendjére, 
jelezve, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság mai testületi ülést közvetlenül megelőző 
rendkívüli ülésén úgy határoztak, hogy nem javasolják a Képviselő-testületnek napirendre 
venni a Meghívóban 3./ napirendnek szánt 166/2016. sz. előterjesztést. A Meghívó 1./ és 2./ 
pontja szerinti napirendekkel javasolja tehát csupán elfogadni a napirendet, amelyről 
szavazást rendel el. 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen 
szavazattal, egyhangúan elfogadta a 2016. április 8-ai, rendkívüli nyilvános ülésének 
napirendjét, amely az alábbi: 
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1./ Döntés a Magyar Labdarugó Szövetség és Fót Város Önkormányzata között kötendő 
Együttműködési Megállapodás aláírásáról 
(163. sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester 
Tárgyalja: PFB, JEB 

      Javasolt meghívott: - 
 

2./ Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fót 2818 hrsz.-ú önkormányzati 
ingatlanra játszótéri játék elhelyezésére 
(165. sz. anyag) 
Előterjesztő: dr. Vargha Nóra, Gellai István, Koncz János képviselők 
Tárgyalja:  

        Javasolt meghívott: - 
 
1.sz. napirend: Döntés a Magyar Labdarugó Szövetség és Fót Város Önkormányzata 
között kötendő Együttműködési Megállapodás aláírásáról (163. sz. anyag) 
 
Bartos Sándor polgármester: az előterjesztést a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a mai 
testületi ülést megelőző rendkívüli ülésén tárgyalta, így Véleménylap ezúttal nem készült. 
 
Dr. Finta Béla jegyző: Tájékoztatja a Tisztelt Testületet, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúan 1./ pontjának 
azzal a kiegészítésével javasolja elfogadni, amely szerint az „a műfüves kispálya létesítésének 
lehetőségéről szóló” 163/2016. sz. előterjesztésről szóljon. 
 
Bartos Sándor polgármester: amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy az előterjesztett 
határozati javaslatról máris szavazást rendel el. 
 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadva az alábbi határozat. 
 

145/2016. (IV.8.) Kt-határozat 
Döntés a Magyar Labdarugó Szövetség és Fót Város Önkormányzata között kötendő 

Együttműködési Megállapodás aláírásáról 
(163. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műfüves kispálya 
létesítésének lehetőségéről szóló 163/2016. sz. előterjesztésben foglalt tájékoztatást elfogadja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 163/2016. sz. 
előterjesztés 1.sz mellékletét képező, a Magyar Labdarúgó Szövetség és Fót Város 
Önkormányzat között megkötendő Együttműködési Megállapodás tervezetét. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2./ pontban 
megjelölt Megállapodást írja alá és a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
önerő fedezetét, azaz bruttó 9.750.000,- Ft-ot, a költségvetés I. sz. módosításakor a céltartalék 
sorról a beruházások közé csoportosítsa át.  
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: 1.-3./ azonnal, 4./ pont: költségvetés I. sz. módosításakor;  
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2.sz. napirend: Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fót 2818 hrsz.-ú 
önkormányzati ingatlanra játszótéri játék elhelyezésére (165. sz. anyag) 
 
Bartos Sándor polgármester: az előterjesztést a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a mai 
testületi ülést megelőző rendkívüli ülésén tárgyalta, így Véleménylap ezúttal nem készült. 
 
Dr. Finta Béla jegyző: Tájékoztatja a Tisztelt Testületet, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság az előterjesztett határozati javaslatot 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadni 
javasolja – ahogyan azt már a Bizottság ülésén is észrevételezte, a fedlapon a készítők által 
jelzettel ellentétben a helyi Vagyonrendelet előírásai szerint a döntéshozatal egyértelműen 
minősített többséget igényel. 
 
Bartos Sándor polgármester: amennyiben nincs más kérdés, észrevétel, úgy az előterjesztett 
határozati javaslatról máris szavazást rendel el. 
 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadva az alábbi határozat. 
 

146/2016. (IV.8.) Kt-határozat 
Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Fót 2818 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanra 

játszótéri játék elhelyezésére 
(165. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Fóti Városszépítő Egyesület a Fót 2818. helyrajzi számú ingatlanon kialakított 
játszótéren a hatályos jogszabályoknak megfelelően, és az Önkormányzattal vagy a nevében 
eljáró szervezettel vagy személlyel előzetesen egyeztetett módon játszótéri eszközt (játékot) 
helyezzen el. 
 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jelen határozat mellékletében szereplő hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 

 
Felelős: Bartos Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Bartos Sándor polgármester: Ezzel a napirendek végére értünk, megköszöni a Képviselő-
testület munkáját. A nyilvános ülést 11.10 órakor bezárja. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bartos Sándor polgármester a Képviselő-testület 2016. április 8.-i 
rendkívüli nyilvános ülését 11 óra 10  perckor bezárta. 
  
A Képviselő-testület 2016. április 8.-i rendkívüli nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 11 óra 10 perckor - a jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

k.m.f. 
 

Bartos Sándor 
polgármester  

 
 
 

 
  Dr. Finta Béla 

         jegyző 
 
Fót, 2016. április 8. 


