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Jegyzőkönyv 

 

 

Készült 2015. február 12-én (kedd) 17.00 órától Fajsz és Foktő Községi Önkormányzatok 

Képviselő-testületeinek együttes ülésén. 

 

Helye: Fajsz Községi Önkormányzat (Fajsz, Szent I. u. 20.) díszterme  

 

Jelen vannak: 

 

Fajsz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Berta Zsolt polgármester 

Domine Lajos képviselő 

   Jánosi Mária alpolgármester (képviselő) 

   Kollár Krisztina képviselő 

   Molnár Zoltán képviselő 

   Richterné Taba Csilla képviselő 

   Szabadi András képviselő  

 

Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

Bakai Károly polgármester 

Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester 

Jakabné Horváth Márta képviselő 

Kovács Ottó képviselő 

Mészáros Béla képviselő 

Nyárádi István képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Bánné dr. Raffai Gyöngyi helyettesítő jegyző (Fajszi Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyvvezetőjeként is) és Tóth Zoltán 

Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője 

Kapinya Tamás Dávid gazdasági vezető 

Holler Károlyné a Foktői Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének 

jegyzőkönyvvezetője 

(jelenléti ív készült) 

 

Berta Zsolt polgármester: Az együttes ülés házigazdájaként köszöntöm a foktői képviselő-

testületet, a fajszi képviselő-testületet, a megjelent munkatársakat. Megállapítom, hogy a 

Fajszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete teljes létszámmal, azaz 7 fővel jelen van, 

tehát határozatképes. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

helyettesítő jegyző vezet. 

 



2 
 

Bakai Károly polgármester: Köszöntök én is minden megjelentet, megállapítom, hogy a 

Foktői Községi Önkormányzat képviselő-testülete 6 fővel jelen van, tehát határozatképes. A 

mai ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének javaslom: Nyárádi István, Kovács Ottó 

képviselőket. A jegyzőkönyv hitelesítők személyének az ülés vezetésének jelzett módját 

kérem, hogy a foktői képviselő-testület fogadja el. 

 

A foktői képviselő-testület egyhangúan elfogadja a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.  

 

Berta Zsolt polgármester: Ismertetem a napirendi pontokat: 

 

NAPIRENDEK: 

 

1. A Fajszi Közös Önkormányzat Hivatal 2015. évi költségvetése 

Előadó: Berta Zsolt Fajsz Polgármestere 

2. Egyéb ügyek 

 

Kérem, a felsorolt napirendi pontok elfogadását. 

 

A fajszi Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadja a felsorolt napirendek 

tárgyalását. 

 

Bakai Károly Foktő polgármesterének felkérésére a foktői Képviselő-testület határozat 

hozatal nélkül  egyhangúan elfogadta a napirendek tárgyalását.) 

 

1. NAPIREND: A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 
Előadó: Berta Zsolt Fajsz polgármestere 

 
Berta Zsolt polgármester:  Kiküldtük a KÖH költségvetésének előterjesztését. Ezt az együttes 
ülésen határozattal javasoljuk elfogadását. A mérleg főösszege 53 198 000 Ft. A bevételi 
oldalon a közhatalmi bevételek, működési bevételek, finanszírozási bevételek szerepelnek. 
Kiadásoknál a személyi kiadások, járulékok adják a jelentős részt és a hozzájuk kapcsolódó 
dologi kiadások. Fajsz az ellátottak pénzbeni juttatásait itt tervezi, Foktó saját önkormányzati 
költségvetésében. A finanszírozási bevételről leírtuk az előterjesztésben és meg is jegyezzük 
szóban, hogy néhány napja szembesültünk azzal a helyzettel, hogy az új KÖH működtetésére 
szolgáló központi költségvetési bevételt Kalocsa és Bátya települések kapták meg. Ez azért 
állt elő, mivel a 2014. novemberében történt normatíva felméréskor a Fajszi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015-ös működéséhez még nem lehetett megkérni a normatív 
támogatást. Akkor Kalocsa és Fajsz úgy jelentette le normatíva igénylését, mintha 
változatlanul fennmaradna 2015-ben is Foktővel és Fajsszal a KÖH. Az Mötv. a helyhatósági 
választás után 60 nappal engedi meg, hogy a KÖH-ök szétváljanak és új KÖH-ök 
keletkezzenek. E határidőn belül, hosszas egyeztetések után 2014. december 9-én 
alakítottunk mi-Foktő és Fajsz- az új kÖH-öt 2015. január 1-i hatállyal. Az önkormányzati 
finanszírozási rendszer viszont nem követi ezt, és így állt elő az, hogy a bennünket megillető 
KÖH normatíva „ott maradt” Kalocsa és Bátya településeknél. A múlt héten levelet írtunk 
Pogácsás Tibor BM Államtitkár úrnak, kérve, hogy e finanszírozáson módosítsanak, a másik 
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megoldás, hogy a két volt KÖH partner település átadja a pénzeszközt, és mi feléjük, ők pedig 
a központi költségvetés felé elszámolnak majd vele. Ettől tartózkodnak a pénzügyesek, 
mondván, hogy szigorúan nekik kell elszámolni ezzel. Szóban a BKM-i Államkincstártól azt az 
információt kaptuk, hogy az április normatíva módosításkor nem lehet a két volt KÖH 
településnek lemondani erről a normatíváról, nekünk pedig kérni.  Addig, amíg ez nem 
rendeződik Foktő és Fajsz önkormányzata pótolja a hiányzó normatívát. Költségvetési és 
ügyrendi bizottságunk tárgyalta az előterjesztést. 
 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi helyettesítő jegyző: A novemberi felmérés az akkor tudott 
állapotokon alapult, az eljárásrend miatt a novemberben még meg nem alakult  új Fajszi 
Közös Önkormányzati Hivatal részére nem volt mód a normatíva igény jelzésére sem. A múlt 
hét elején szembesült gazdasági irodánk a helyzettel, ezért torpant meg kissé az anyag 
elkészítése, de a testületi döntések meghozatal előtt már a képviselők minden településen 
kézhez kaphatták a jelen helyzetnek megfelelően készített előterjesztést.  
 
Bakai Károly polgármester: Tárgyaltam Kalocsa város polgármesterével, meg tudjuk oldani 
egymás között, ha szükséges a pénzeszköz átadást. Sajnos tavaly decemberben a 
kormányzati szervek munkatársai közül többen szabadságon voltak, tudtak a 
megalakulásunkról, de nem segítették elő a működésünket. Az önkormányzataink kisegítik a 
KÖH-öt. Foktő 3 millió Ft-al jobban járt a Fajszhoz csatlakozással, mint az elmúlt két évben a 
kalocsai együttműködéssel.  
 
Domine Lajos képviselő: A fajszi önkormányzat Költségvetési és ügyrendi bizottsága 
megtárgyalta az előterjesztést. Nem értettük, miért jelenik meg a  KÖH költségvetésében az 
ellátottak pénzbeni juttatásai csak Fajsz vonatkozásában. Az ülésen magyarázatot kaptunk és 
tudjuk már, hogy az a kiadás Foktőnél a saját önkormányzati költségvetésében van, azért 
hiányzik innen. A KÖH költségvetésének elfogadását javasoltuk. 
 
Tóth Zoltán aljegyző: Foktőn is megtárgyalta a Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási 

Bizottság és elfogadásra javasolta a KÖH 2015-ös évi előterjesztését. 

 
Több kérdés nem hangzott el, és Berta Zsolt Fajsz polgármestere szavazást rendelt el és a 
Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési előterjesztésének elfogadását 
javasolta. A fajszi községi önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen egybehangzó szavazattal 
meghozta az alábbi határozatot. 
 
(Fajsz önkormányzatának képviselő-testülete ezt követően meghozta azonos tartalmú 
13/2015 (II.12.) határozatát.) 
 
 
 
22/2015 (II.12.) Kth határozat  
 
Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. február 12-i együttes képviselő-
testületi ülésre előterjesztett Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését az 
előterjesztés 1. sz. melléklet tartalma szerint elfogadja. A Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetése a Fajsz Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe beépül. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Bakai Károly polgármester 
 
Határozatról értesítendők: 

1.) Gazdálkodás 
2.) Fajsz Község Önkormányzata 
3.) Határozat-nyilvántartás 

 
 

4.) Napirend: Egyéb ügyek 
 
Berta Zsolt polgármester: Jegyzői pályázati határidő letelt, 2015. február 10-ig lehetett 
postán feladni. Még érkezhet be anyag, jövő héten értékeljük a pályázatokat. 
 

Az ülésen más nem hangzott el, Berta Zsolt polgármester az ülést 17.29. órakor bezárta. 

Kmf. 

 

 
Bakai Károly       Tóth Zoltán 

polgármester         aljegyző 

 

 

 

Kovács Ottó        Nyárádi István 

jegyzőkönyv hitelesítő       jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


