
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor 

kezdődő  üléséről 

 

Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme  

 

Jelen vannak: Bakai  Károly polgármester 

 Jakabné Horváth Márta képviselő Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester 

 Nyárádi István képviselő Kovács Ottó képviselő 

 Mészáros Béla képviselő Krausz László képviselő 

   

Tóth Zoltán aljegyző 

                        Markó Ferenc külsős bizottsági tag 

  László Zoltán külsős bizottsági tag 

 

Bakai Károly polgármester: 

Köszönti az ülésen megjelent képviselőket.. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 jelen van. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Mészáros Béla és Kovács Ottó képviselőket javasolja.  

 

A testület határozat hozatal nélkül  a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 

egyhangúlag  elfogadja. 

 

 

 ___________________________________________________________________________  

Bakai Károly polgármester: 

Ismerteti a teljes napirendet:  

 

Napirend:  

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

2.) Foktő Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 

3.) Szociális rendelet elfogadása 

4.) Képviselő-testület tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása 

5.) Foktő Község Önkormányzatának gazdasági programja 

6.) Foktő Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve 

7.) Foktő Község Jövőjéért Alapító Okiratának elfogadása 

8.) Egyéb ügyek  

 

Bakai Károly polgármester: 

Egyéb felvetés, napirendi javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a teljes napirenddel 

kapcsolatban.   

 

A Képviselő-testület a napirendet 7 igen szavazattal  határozat hozatal nélkül elfogadja. 

 ___________________________________________________________________________  

 



1.) Napirend : Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

 

Bakai Károly : Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az elmúlt testületi –ülés óta egy 

fő kapott segélyt  mivel nem volt még elfogadott költségvetésünk. 

 

 

2.) Napirend: Foktő Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének 

módosítása 

Bakai Károly polgármester felszólítja Krausz László bizottsági elnököt, hogy mondja el a bizottság 

javaslatát.  

Krausz László: A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság az elmúlt napokban 

megtárgyalta a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását és javasolta annak elfogadását. 

Bakai Károly polgármester : Mivel  kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom 2014. évi 

költségvetési rendeletének módosításának elfogadását. 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozza: 

 

 
Bakai Károly polgármester felszólítja Krausz László bizottsági elnököt, hogy mondja el a bizottság 

javaslatát.  

Krausz László: A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság az elmúlt napokban 

megtárgyalta a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását és javasolta annak elfogadását. 

 

Bakai Károly polgármester :Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom 2014. 

évi költségvetési rendeletének módosításának elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről és annak 

végrehajtásáról szóló 9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendeletének módosítása . 

 …………………………………………………………………….. 

(a rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

 

 

3). Napirend: Szociális rendelet elfogadása 

 

Bakai Károly: Felolvassa az írásbeli előterjesztést, elmondja a szociális rendelet 

szükségességét, aszociális törvény változásait.  

Tóth Zoltán jegyző: 2014. évben 18 fő részesült méltányossági közgyógyellátásban. Ők a 

rendelettervezet szerint gyógyszertámogatásban részesülhetnek, ha a rendeletben előírt 

feltételeknek megfelelnek. 

Krausz László:  A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság az elmúlt 

napokban megtárgyalta a szociális rendelet módosítását és  javasolta annak elfogadását. 

 



Bakai Károly: Ha több hozzászólás, nincs, kéri a képviselő-testület állásfoglalását. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által  nyújtott egyes szociális 

ellátási formák szabályairól szóló 8/2013. (X.14.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
…………………………………………………….. 

(a rendelet a jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

 

4. Napirend: Képviselő-testület tiszteletdíjáról szóló rendelet elfogadása 

 

Bakai Károly: Felolvassa a tiszteltdíjról szóló írásbeli előterjesztést. Szóbeli módosító 

javaslatként terjeszti elő, hogy a havi 10.000Ft képviselői tiszteletdíj elfogadását, ill. másik 

javaslata, hogy 2015. évben a képviselő-testület tiszteletdíj nélkül végezze munkáját. 

 

Ezt követően szavazásra bocsájtja a 38.650Ft havi tiszteletdíjról szóló előterjesztést. 

 

A képviselő-testület 4 igen 3 nem szavazattal a alábbi rendeletet alkotja: 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati 

rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól 

   (a rendelet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

    

 

Ezt követően Bakai Károly polgármester szavazásra bocsájtja a havi 10.000Ft képviselői 

tiszteletdíjat.  

A képviselő-testület 3 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

23/2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  Képviselő-testület tiszteletdíja  

 

 

Határozat 

 

  Foktő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt arról, hogy a Foktő 

Község képviselőinek havi 10.000Ft tiszteletdíját nem támogatja.  

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2015.február 25.   

 



Értesülnek:  a polgármester 

  határozat nyilvántartás        

 

 

Ezt követően Bakai Károly polgármester szavazásra bocsájtja, II. alternatívaként  hogy a 

képviselő-testület tagjai a 2015. évben tiszteletdíj nélkül lássák el munkájukat. 

 

 A képviselő-testület 3 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza 

24/2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  Képviselő-testület tiszteletdíja  

 

 

Határozat 

 

  Foktő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete  dönt arról, hogy  nem 

támogatja, hogy 2015. évre   képviselői tiszteletdíjat  ne állapítsanak meg. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő:folyamatos.   

 

Értesülnek:  a polgármester 

  határozat nyilvántartás        

 

 

 

 

 

5. Napirend: Foktő Község Önkormányzatának gazdasági programja 2015-2019. 

 

 

Bakai Károly polgármester: Az irásbeli előterjesztésen (végrehajtandó feladatok)  túl kiemeli, 

hogy a fő cél a kerékpárút megvalósítása, ill. ha nem lesz pályázati lehetőség, akkor Foktő és 

a Glencore között első ütemben nem valósul meg annak kiépítése, mert elsősorban Kalocsa-

Foktő az első ütem célja. Kiemeli még az Október 6.u. Batthyány és Jókai utca út felújítási 

munkáit. 

Krausz László: A bizottság Foktő Község Önkormányzatának gazdasági programja 2015-

2019 az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. 

 

Bakai Károly: Ha egyéb hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a gazdasági programot. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 



25/2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  Foktő Község Önkormányzatának gazdasági programja  

 

 

Határozat 

 Foktő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt arról, hogy  az 

előterjesztés melléklete szerint elfogadja  a 2015-2019. közötti időszakra szóló 

gazdasági programot. 

 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos.   

 

Értesülnek:  a polgármester 

  gazdálkodás 

  határozat nyilvántartás        

 

 

 

6.) Napirend :Foktő Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve 

 

Bakai Károly polgármester felolvassa a közbeszerzési tervet, majd felkéri Krausz László 

bizottsági elnököt, hogy nyilatkozzon a bizottság állásfoglalásáról. 

Krausz László: A bizottság az Foktő Község 2015. évi közbeszerzési tervét megtárgyalta és 

elfogadásra javasolta. 

Bakai Károly: Ha egyéb hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az önkormányzat 2015. évi 

közbeszerzési tervét. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

26/2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  Foktő Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve 

 
Határozat 

  Foktő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt arról, hogy   a 

közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-a szerinti kötelezettség szerint a 

2015. évre vonatkozó e határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet elfogadja. 

 

  

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos.   

 

Értesülnek:  a polgármester 

  gazdálkodás 

  határozat nyilvántartás        



7. Napirend: Foktő Község Jövőjéért alapító Okiratának elfogadása 

Tóth Zoltán aljegyző ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat, hogy 2012. június 6-án 

a kuratórium tagjai valamennyien lemondtak tisztségükről. Azóta uj tagok nem kerültek 

megválasztásra, ezért az alapítvány nem működik. Ezért szükség van az uj tagok 

megválasztására.  

Krausz László: bizottság az alapító okiratot átolvasta, „C” tipusú közép és felsőfokú 

nyelvvizsga finanszírozását is támogatja., valamint álláspontja szerint javasolja, hogy a  

készpénz felvét 2 személy együttes aláírásával történjen.   

Bakai Károly: Ha egyéb hozzászólás, javaslat nincs, kéri a képviselő-testület állásfoglalását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

27./2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  Foktő Község Jövőjéért alapító Okiratának elfogadása 

 

Határozat 

 

  Foktő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt arról, hogy a 

határozat mellékletét képező Foktő Község Jövőjéért Alapítvány alapító okiratát 

elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az alapítvány bejegyzésével kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg.  

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos.   

Értesülnek:   polgármester 

  gazdálkodás 

  határozat nyilvántartás        

 

 

8.Napirend: Egyéb ügyek 

 

Bakai Károly: A BKKM-i Kormányhivatal törvényességi észrevétellel élt a 2014. október 22-

én Paczér József lakásbérlettével kapcsolatosan meghozott határozat miatt. Az észrevétel azért 

történt, mert a határozatban a jegyzőt hatalmazta fel képviselő-testület a szerződés 

felmondására holott ez a valóságban úgy történt hogy a jegyző megfogalmazta és a 

polgármester nevével és aláírásával lett kiküldve a felmondásról szóló levél tehát nem a 

jegyző mondta fel a szerződést.  A szerződést 2010. 02. 15-én kötötték határozatlan időre. A 

szerződés 4. pontja lehetőséget ad a feleknek hogy 6 hónapos felmondási idővel a szerződést 

felmondhassák. Ez történt meg az októberi testületi ülésen, a testület 2015. május 31-i 

határidővel felmondta a Paczér Józseffel kötött szerződést. Meg kell jegyezni hogy a bérlő 

szociális alapon nem lenne rászorult a lakásra, valamint semmilyen jogviszonya nem volt a 

szerződés megkötésekor az önkormányzattal és azóta sem áll jogviszonyban az 

önkormányzattal tehát szolgálati lakásként sem vehette volna igénybe a lakást. A bérlő 

hivatkozik arra hogy egy másik csere lakást kellene felajánlani de igazából mivel minden 

jogalap nélkül tartózkodik a lakásban nem gondolom, hogy nekünk ezzel kapcsolatban 

bármilyen csere ingatlant is fel kellene ajánlanunk főleg úgy, hogy a lakhatása megoldott 

lehetne, akár a faluban is mivel a bérlő a saját bevallása szerint is, rendelkezik saját tulajdonú 

ingatlannal. 2011. áprilisában már egyszer hozott egy határozatot a képviselő-testület hogy 



megszünteti a bérleti szerződést de annak a határozatnak a végrehajtása nem történt meg. 

Paczér Úr különböző kifogásokat keresve az elmúlt évek során próbálja elkerülni azt hogy az 

önkormányzati tulajdonú lakásból ki kelljen költöznie, abból a lakásból amelyben mindenféle 

jogalap nélkül tartózkodik évek óta.  

Kérem a testületet hogy a BKKM-i Kormányhivatal észrevételének megfelelően 

módosítsa a határozatot. 

 

A képviselő testület 7 igen szavazattal az alábbi  határozatot hozza: 

 

 

28./2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  73/2014. (X.22.) képviselő testületi határozat módosítása 

 

Határozat 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2014. (X.22.) számú határozatát az 

alábbi szerint módosítja: 

A 2010. február 15-én Paczér Józseffel megkötött lakásbérleti szerződést 2015. május 31-i 

határidővel a szerződés 4. pontjában foglaltak szerint felmondja.  

Felkéri a polgármestert, hogy a felmondással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Bakai Károly:Tájékoztatásként mondom el, hogy  a húsvéti kézműves napra 40.000Ft-ot 

kértek a szülők, a játszóház megrendezésére, anyagok vásárlására. 

Tóth Zoltán jegyző: Írásbeli előterjesztést küldtünk ki a veszélyes fák kivágása miatt. 

Tudomásom szerint a bizottság az árajánlatot  meg is tárgyalta. 

 

(Bakai Károly polgármester bejelentette személyes érintettségét, nem kíván szavazni, ill. részt 

venni a véleményezésben. Az ülés vezetését Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester veszi át.) 

 

Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester: Kérem szavazzunk arról, hogy a polgármestert 

kizárjuk-e a szavazásból?  

 

6 igen 1 tartózkodással, 0 nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:  

 

29./2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  Bakai Károly személyes érintettsége 

Határozat 

 

  Foktő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete úgy dönt, hogy Bakai 

Károly polgármestert nem zárja ki a szavazásból. 

 

Felelős:  polgármester 

Határidő: azonnal.   

Értesülnek:   alpolgármester 

  határozat nyilvántartás        



 

A képviselő-testület a polgármestert nem zárta ki a szavazásból. 

Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester : (folytatja a testületi ülés vezetését) szavazásra 

bocsátotta a veszélyes fák kivágásával kapcsolatos árajánlatot. 

Krausz László: a bizottság az árajánlatot megtárgyalta, a fényképeket megtekintette, és 

javasolja az árajánlat elfogadását és a vállalkozóval a szerződés megkötését. 

Battáné Pálfi Erzsébet: Ha egyéb hozzászólás, javaslat nincs, kéri a képviselő-testület 

állásfoglalását. 

 

A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodással 0 nem szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 

 

30/2015. (II. 25.) határozat 

Tárgy:  Veszélyes fák kivágása Foktő területén 

 

Határozat 

 

  Foktő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt arról, hogy Foktői 

temetőben lévő veszélyes fákat Bakai Zsolt vállalkozóval vágatja ki br. 440.000.-Ft 

áron. Megbízza az alpolgármestert, hogy kösse meg a szerződést a vállalkozóval.  

  

Felelős:  polgármester 

Határidő: folyamatos.   

Értesülnek:  Bakai Zsolt vállalkozó 

alpolgármester 

  gazdálkodás 

  határozat nyilvántartás        

 

 

 

További napirendi pont hiányában a polgármester megköszöni a részvételt és a képviselő-

testületi  ülést 18.10 óra 10 perckor bezárja. 

 

 

Kmft. 

 

 Bakai Károly Tóth Zoltán 

 polgármester  aljegyző 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 Kovács Ottó Mészáros Béla 

 képviselő képviselő 

 

 

 

 

 



 


