
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én, 17 órakor 

kezdődő  üléséről 

 

Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme  

 

Jelen vannak: Bakai  Károly polgármester 

 Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester 

 Jakabné Horváth Márta képviselő  

 Kovács Ottó képviselő  

 Krausz László képviselő 

 Nyárádi István képviselő  

 Mészáros Béla 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 Kovács Ottó és Mászáros Béla képviselőket javasolja.  

 

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

egyhangúlag  elfogadja. 

 

 

 ___________________________________________________________________________  

Bakai Károly polgármester: 

Ismerteti a teljes napirendet:  

 

Bakai Károly polgármester: Ismerteti a teljes napirendet  

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról. 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

2/a).Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról. 

2/b.)Éves ellenőrzési jelentés 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

3.) Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet  

Előadó: Tóth Zoltán aljegyző 

 

4.) Közterületek tisztántartásáról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet. 

Előadó: Tóth Zoltán aljegyző 



 

5.) Foktő Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának elfogadása 

Előadó: Tóth Zoltán aljegyző 

 

6.) Óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

7.) Az Önkormányzat által 2014. évben támogatásban részesített civil szervezetek 

tevékenysége, a támogatás felhasználása; 2015. évi támogatási kérelmek. 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

8.) Aktuális beruházások 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

9.) TEIT  megállapodás módosítása 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

10.)VILIER Kft. vételi ajánlata        

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

11.)Egyéb ügyek bejelentések 

      Előadó Bakai Károly polgármester 

 

 

 

 

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 polgármester  felolvassa az utolsó testületi ülés óta a polgármesteri hatáskörben 

kiutalt segélyeket.  

Ezt követőn a képviselő testület 7 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

39/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tájékoztató a polgármesteri hatáskörbe utalt segélyekről 

 
 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a polgármester tájékoztatóját a 

polgármesteri hatáskörbe utalt települési támogatási összegekről: 40.000,-Ft 

gyógyszerköltség, 14.000,-Ft, gyermek születési támogatás 60.000,-Ft, temetési támogatás: 

220.000.-Ft valamint a  rendkívüli települési támogatás: 86.000,-Ft . 

 

Határidő: folyamatos 



Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Határozat-nyilvántartás 
 

 

 

 

2/a. Napirend: Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

 

Tóth Zoltán: A bizottsági ülésen elhangzott kérdésre megadja a választ a 2014. évi 

költségvetés végrehajtása témában. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a 2014. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet a bizottsági ülésen megtárgyalta és 

elfogadását javasolja. 

Bakai Károly : Ha több kérdés és hozzászólás nincs,  kérem szavazzanak. 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú szavazattal )  az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Foktő Község Képviselőt-testületének 7/2015 (IV. 30.)  önkormányzati rendelete a 2014. 

évi költségvetés végrehatásáról. 

  

(a rendelet a jegyzőkönyv 1. számu melléklete) 

 

2./b. Napirend: Éves ellenőrzési jelentés 

 

Bakai Károly : A kiküldött írásos anyaggal a 2014.  évi éves ellenőrzési jelentéssel  

kapcsolatosan van-e kérdés vagy észrevétel? 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és a 2014. évi  belső ellenőrzési jelentést elfogadásra  javasolja. 

Ezt követően 7 igen (egyhangú) szavazattal Foktő Község Képviselő-testülete az alábbi 

határozatot hozza: 

 
 

 

40/2015. (IV. 29.) Kth. 

2014. évi  belső ellenőrzési jelentés 

 
 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 2014. évi éves belső ellenőrzés 

vezetője által benyújtott 2014. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést.  

 

Határidő: 2015. április 30. 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Gazdálkodás 

3.) Határozat-nyilvántartás 
 



 

3. Napirend: Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló rendelet 

 

 

Bakai Károly : Van-e kérdés vagy javaslat  az  Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 

szóló rendelet tervevezettel kapcsolatosan?  

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos  

rendelet tervezetet az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről megtárgyalta és azt 

elfogadásra  javasolja. 

Bakai Károly: Kérem amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzanak. 

 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú szavazattal )  az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Foktő Község képviselőt-testületének 8/2015. (IV.30.) számu rendelete az avar és kerti 

hulladékok nyílttéri égetéséről 

 

(a rendeltet a jegyzőkönyv 2. számu melléklete) 

 

4. Napirend: Közterületek tisztántartásáról a közterületek használatának rendjéről 

szóló rendelet  

 

Bakai Károly : Van –e kérdés, ill. hozzászólás közterületek tisztántartásáról a közterületek 

használatának rendjéről szóló rendelet tervezettel kapcsolatosan? 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött irásos 

előterjesztést közterületek tisztántartásról, a közterületek használatának rendjéről szóló 

rendelet tervezetet megtárgyalta és azt elfogadásra  javasolja. 

Bakai Károly: Kérem amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzanak. 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú szavazattal )  az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Foktő Község Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.) számú rendelete a közterületek 

tisztántartásról, a közterületek használatának rendjéről. 

 

(a rendeltet a jegyzőkönyv 3. számu melléklete) 

 

5. Napirend: Foktő Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatának elfogadása 

 

Bakai Károly: Van – kérdés vagy hozzászólás a közbeszerzési szabályzattal ill. a kiküldött írásos 

anyaggal  kapcsolatosan ? 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztés, -  a közbeszerzési szabályzat tervezetet  megtárgyalta és azt elfogadásra  

javasolja. 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   
 

 

 

41/2015. (IV. 29.) Kth. 

Foktő Község közbeszerzési szabályzatának elfogadása 



 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Foktő Község Önkormányzat  

Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Gazdálkodás 

3.) Határozat-nyilvántartás 
 

Bakai Károly: Elrendelem a zárt ülést a 6. napirendi pont témájában az óvodavezetői pályázat 

elbírálása ügyében. (42-45számu kth. a zárt ülés jegyzőkönyvében.) 

 

Bakai Károly: Folytatjuk a nyílt ülést a 7. napirendi ponttal. 
 

 
7. Napirend: Az Önkormányzat által 2014. évben támogatásban részesített civil szervezetek 

tevékenysége, a támogatás felhasználása 2015. évi támogatási kérelmek. 

 

Bakai Károly : Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal civil szervezetek 

beszámolójával és támogatási kérelmével kapcsolatosan. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és a  Katolikus Egyház 2014. évi támogatás felhasználásról szóló 

beszámolóját  elfogadásra  javasolja. 

Bakai Károly: amennyiben más hozzászólás , -kérdés nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

46/2015. (IV. 29.) Kth. 

Katolikus Egyház  beszámolója 2014. évi  támogatás felhasználásáról 

 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  a Katolikus Egyház  

beszámolóját a 2014. évi 2.500.000.-Ft önkormányzati támogatással kapcsolatosan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 



 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Határozat-nyilvántartás 
 

 

 

Bakai Károly :Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal a Református 

Egyház beszámolójával  kapcsolatosan. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és a  Református  Egyház 2014. évi támogatás felhasználásról 

szóló beszámolóját  elfogadásra  javasolja. 

Bakai Károly: amennyiben más kérdés, -  hozzászólás  nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

47/2015. (IV. 29.) Kth. 

Református Egyház  beszámolója 2014. évi  támogatás felhasználásáról 

 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  a Református  Egyház  

beszámolóját a 2014. évi 2.500.000.-Ft önkormányzati támogatással kapcsolatosan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Határozat-nyilvántartás 
 

Bakai Károly :Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal kapcsolatosan. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és a  Dunatáj Nyugdíjas Egyesület 2014. évi támogatás 

felhasználásról szóló beszámolóját  elfogadásra  javasolja. 
Bakai Károly: amennyiben más hozzászólás nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

 

 

48/2015. (IV. 29.) Kth. 



Dunatáj Nyugdijas Egyesület  beszámolója 2014. évi  támogatás felhasználásáról 

 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  a Dunatáj Nyugdijas Egyesület 

beszámolóját a 2014. évi 400.000.-Ft önkormányzati támogatással kapcsolatosan. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Határozat-nyilvántartás 
 

 

Bakai Károly: Van-e valami javaslat, hozzászólás a Kis-Dunamenti Judo Egyesülettel 

kapcsolatosan. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és a  Kis- Dunamenti Judo Egyesület 2014. évi támogatás 

felhasználásról szóló beszámolóját tájékoztatás hiányában értékelni nem tudta. 

Bakai Károly: amennyiben más hozzászólás nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

49/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy: Kis- Dunamenti Judo Egyesület beszámolója 2014. évi  támogatás 

felhasználásáról 

 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Judo Egyesület beszámolóját tájékoztatás 

hiányában értékelni nem tudja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 



2.) Kis-Dunamenti Judo Egyesület 

3.) Határozat-nyilvántartás 

 

Bakai Károly :Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal, -   a Dunatáj 

Nyugdijas Egyesület  kérelmét a  2015. évi  támogatásáról. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos 

kérelmét megtárgyalta és 2015 évre 300.000,-Ft  támogatási összeg  biztosítását javasolja a 

Dunatáj Nyugdijas Egyesület  részére. 

Bakai Károly: amennyiben más hozzászólás nincs, kérem szavazzanak. 
 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 
 

 

 

50/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy:  Dunatáj Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Dunatáj Nyugdíjas 

Egyesület részére  2015. évre   300.000 Ft  támogatást biztosít . 

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.)  Dunatáj Nyugdijas Egyesület Foktő 

      3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

 

 

 

Bakai Károly :Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal Éjsólyom Íjász 

Sport és Kulturális Egyesület támogatási kérelmével  kapcsolatosan? 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos  

kérelmet megtárgyalta és az Éjsólyom Ilyász Sport és Kulturális Egyesület   2015 évi 

támogatási kérelmét nem támogatja.  

Bakai Károly: amennyiben más hozzászólás nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

51/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy: Éjsólyom Íjász Sport és Kulturális Egyesület támogatási kérelme 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Éjsólyom Íjász Sport és Kulturális 

Egyesület 2015. évre vonatkozó támogatási kérelmét nem támogatja. 



 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

      2.)  Éjsólyom Ijász Sport és Kulturális Egyesület Foktő 

            3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

Bakai Károly :Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal Póli Róbert író  

verses kötetének kiadásához , - támogatási kérelmével  kapcsolatosan. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és  Póli Róbert 2015. évi támogatási kérelmének helyt ad, részére 

200.000,- Ft támogatás biztosítását  javasolja. 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

52/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy:  Póli Róbert támogatási kérelme 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ugy dönt, hogy Póli Róbert részére 2015. 

évben  200.000.- Ft-ot biztosít . 

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

            2.)  Póli Róbert Kalocsa  

                  3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

 

Bakai Károly :Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal Üsztöke László   
kispályás futbal  csapat - támogatási kérelmével  kapcsolatosan. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és  Üsztöke László 2015. évi támogatási kérelmét nem támogatja. 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

53/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy:  Üsztöke László támogatási kérelme 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Üsztöke László kérelmét  nem támogatja. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

            2.) Üsztöke László Foktő  

                  3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

 

Bakai Károly :Van-e valami javaslat, hozzászólás a kiküldött írásos anyaggal Magyar László 

Általános Iskola     - támogatási kérelmével  kapcsolatosan. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási bizottság  a kiküldött írásos 

előterjesztést megtárgyalta és   2015. évi támogatási kérelmét  a beadott írásos kérelemben 

foglaltak  szerint támogatja. 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 
 

54/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy: Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola Foktői Magyar László Általános 

Iskolájának támogatási kérelme. 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola 

Foktői Magyar László Általános Iskolájának  kérelmét a korábban kapott támogatás  

felhasználását a kérelemben  leírtak szerint  támogatja . 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1)   Bakai Károly polgármester 

            2.)  Farkas Anikó Általános Iskola igazgatója  

                  3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

 

8. Napirend:  Aktuális beruházások 

 

Bakai Károly: A kiküldött írásos anyag tartalmazza az aktuális beruházásokhoz szükséges 

pénzeszköz indokolását. A tegnapi nap folyamán a Településfejlesztési Pénzügyi  és 

Közoktatási Bizottság valamennyi beruházás   pénzügyi vonzatát megtárgyalta, kérem a 

bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság javaslatát. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság a Sportpályán 

kiépítendő villamos rendszer beruházására 1.095.000,-Ft fedezet biztosítását támogatja.  

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 



Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

55/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy:  Villamos hálózat kiépítése a sportpályán 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a sportpályán lévő öltöző és kiszolgáló 

építmények elektromos rendszerek kiépítésére 1.095.000.-Ft+ÁFA összeget biztosít a 

költségvetésben elkülönített céltartalék előirányzat terhére.  

Megbízza a polgármestert a kivitelezővel történő szerződés megkötésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Gazdálkodás 

                  3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

Bakai Károly: Kérem a Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság  elnökét, hogy 

a tegnapi napon bizottsági ülésen megtárgyalt írásos előterjesztést a Művelődési ház és a 

műhely épület villám védelmével kapcsolatosan, -  mondja el a bizottság állásfoglalását. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság a művelődési ház és 

műhely épület villámvédelmére 336.000,-Ft +ÁFA fedezet  biztosítását  javasolja. 

 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 
 

56/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy:  művelődési ház és műhely épület villámvédelme 
 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ugy dönt, hogy  a  művelődési ház és a 

műhely épület villámvédelmi rendszer kiépítéséhez, valamint a villámvédelmi dokumentáció 

elkészítéséhez 336.000.-Ft+ÁFA összeget biztosít a költségvetésben elkülönített céltartalék 

előirányzat terhére.   

Megbízza a polgármestert a kivitelezővel történő szerződés megkötésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 
 

Határozatról értesítendők köre: 

1) Bakai Károly polgármester 

2.) Gazdálkodás 

3.) Határozat-nyilvántartás 

 

Bakai Károly: Kérem a Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság  elnökét, hogy 

a tegnapi napon bizottsági ülésen megtárgyalt írásos előterjesztést, -  a kerékpárút építéssel 



kapcsolatos csapadékvíz elvezetési tervvel kapcsolatban, -  mondja el a bizottság 

állásfoglalását. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság kerékpárút építéssel 

kapcsolatos csapadékvíz elvezetési terv elkészítéséhez 260.000.-Ft+ÁFA fedezet  biztosítását  

javasolja,  a költségvetésben biztosított céltartalék terhére. 

 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

57/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy: kerékpárút építéssel kapcsolatos csapadékvíz elvezetési terv 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ugy dönt, hogy  a kerékpárút építéssel 

kapcsolatos csapadékvíz elvezetési terv elkészítésére 260.000.-Ft+ÁFA összeget biztosít a 

költségvetésben elkülönített céltartalék előirányzat terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésre. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Gazdálkodás 

                        3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

Bakai Károly: Kérem a Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság  elnökét, hogy 

a tegnapi napon a bizottsági ülésen megtárgyalt írásos előterjesztést, -  a belterületi útfelújítás 

kapcsolatosan, -  mondja el a bizottság állásfoglalását. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság belterületi 

útfelújítás elkészítéséhez br. 17.000.000.-Ft fedezet  biztosítását  javasolja a költségvetésben 

biztosított céltartalék terhére a beruházás műszaki tartalmának bővítése miatt. 

 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 
 

58/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy: belterületi útfelújítás 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete ugy dönt, hogy a költségvetési rendeletben a 

belterületi útfelújítási előirányzathoz további br. 17.000.000.-Ft-ot biztosít a költségvetésben 

elkülönített céltartalék előirányzat terhére mivel a beruházás műszaki tartalma bővült. 

 

  



Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 
 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Gazdálkodás 

                               3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

 

Bakai Károly: Kérem a Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság  elnökét, hogy 

mivel a tegnapi napon bizottsági ülésen megtárgyalta a sportöltöző felújítását, -  kérem ezzel  

kapcsolatosan mondja el a bizottság állásfoglalását. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság elkészítéséhez 

sportpályán lévő öltöző felújítására br. 1.000.000.-Ft összeget biztosítását javasolja a 

költségvetésben biztosított céltartalék terhére . 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 
 

 

59/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy: sportöltöző felújítása 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ugy dönt, hogy a sportpályán lévő 

öltöző felújítására br. 1.000.000.-Ft összeget biztosít a költségvetésben elkülönített 

céltartalék előirányzat terhére.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1.) Bakai Károly polgármester 

2.) Gazdálkodás 

                              3.)  Határozat-nyilvántartás 
 

 

9. Napirend: Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás  

Társulási Megállapodásának módosítása 

Bakai Károly: Kérem a Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság  elnökét, hogy 

a tegnapi napon bizottsági ülésen megtárgyalt, -  a Társadalmi Ellenőrző, Információs és 

Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítását,-  ezzel kapcsolatosan  

mondja el a bizottság állásfoglalását. 

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság az  Információs és 

Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosításával egyetért.  

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 



 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

60/2015. (IV. 29.) Kth. 

Tárgy: : Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás  

Társulási Megállapodásának módosítása  

 

 

Határozat 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási 

Megállapodás V. fejezetének 4. franciabekezdése az alábbiak szerinti módosításával 

egyetért: 

- Az elnök és az alelnök megbízatása a polgármesteri tisztségének a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 69.§. (1) bekezdésében megjelölt megszűnéséig szól.  

 

2. A megállapodás XI. fejezetének 3. bekezdésének módosításával egyetért: 

3. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat szerint módosított Társulási 

Megállapodás aláírására.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Határozat-nyilvántartás 

2. TEIT Kalocsa 

      3.  Gazdálkodás 

10. Napirend: Vilier Kft vételi ajánlata 

 

 

Bakai Károly: Kérem a Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság  elnökét, hogy 

a tegnapi napon bizottsági ülésen megtárgyalt, -  a VILIER Kft. foktői 1009/1hrsz-u  5434m2 

területű ingatlan telekvásárlásra benyújtott ajánlatát, -  mondja el az ezzel kapcsolatos 

bizottsági állásfoglalást.  

Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi  és Közoktatási Bizottság a  foktői  1009/1 

hrsz alatt felvett kivett telephely 5434 m2 területű ingatlan egészének értékesítését a Vilier 

Kft (6300 Kalocsa, Martinovics u. 15.)  részére br. 4.500.000.- Ft értékben támogatja. 

Bakai Károly: amennyiben más javaslat nincs, kérem szavazzanak. 

 



Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

61/2015. (IV. 29.) Kth. 

Vilier Kft vételi ajánlata 

 

 

Foktő Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a foktői  1009/1 hrsz alatt felvett kivett 

telephely 5434 m2 területű ingatlan egészét értékesíti a Vilier Kft (6300 Kalocsa, Martinovics 

u. 15.)  részére br. 4.500.000.- Ft értékben. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Határozat-nyilvántartás 

2.) Gazdálkodás 

3.)  Polgármester 

 

11. Napirend: Egyéb ügyek 

 

Bakai Károly: Szükségünk lenne egy olyan fűkaszára, mely mindkét mezőgazdasági gépünkre 

felszerelhető.  Ez azért lenne célszerű, mert ezzel  a községben az  árkok partjain, az utak 

mentén is tudnánk a füvet vágni, mivel ez karos fűnyíró kasza lenne. Ára 1.800.000Ft, 

melynek megvásárlását javasolnám. 

Nyárádi István: Ha valóban mindkét gépre fel tudjuk tenni, akkor támogatom.  

Bakai Károly: Amennyiben nincs több kérdés ill. hozzászólás, kérem szavazzanak. 
 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

62/2015. (IV. 29.) Kth. 

Fűkasza vásárlása 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.800.000,-Ft összeget 

biztosít fűkasza vásárlásra   a költségvetésben biztosított  céltartalék  terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert hogy a fűkasza megvásárlásáról intézkedjen.  

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Határozat-nyilvántartás 

2.) Gazdálkodás 

3.)  Polgármester 

 

Bakai Károly: Itt az egyéb ügyek keretében csak tájékoztatni szeretném képviselő-testületet, 

hogy emailben megkerestek bennünket, hogy a kárpátaljai falvak támogatására lenne 

lehetőség. Főként pénzbeni támogatást szeretnének, de egyuttal testvérkapcsolat is kiépíthető. 

Szívesen vennék, ha pénzadománnyal tudnánk hozzájárulni a támogatásukhoz. A 



későbbiekben közlik, hogy melyek a leg rászorultabb települések. Ez csak tájékoztatás volt, 

lehet a következő testületi ülésig gondolkodni azon, hogy milyen módon nyujtsunk segítséget. 

 

Szeretném arról is tájékoztatni a testületet, hogy ismét lehetőség nyilt a gyermekszegénység 

elleni program keretében a nyári gyermek étkeztetésre. Mivel az állami támogatás  korlátozott 

számú gyermeklétszámra vonatkozik, - igy javasolnám, hogy ha néhány gyermekkel több 

igényelné a nyári ingyenes étkezést, erre a tartalékalap terhére biztosítsunk pénzösszeget, mert 

a pályázat kb. 70 gyermek részére biztosít 100%-os támogatást. 

 

Battáné Pálfi Erzsébet: Egyetértek vele, sok a szegény család. 

Jakabné Horváth Márta: Szerintem is támogassunk minden igénylőt, nem olyan sokkal lenne 

több gyerek mint a 100%-ban támogatottak száma. 

Bakai Károly: Amennyiben nincs több kérdés ill. hozzászólás, kérem szavazzanak. 
 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

 

63/2015. (IV. 29.) Kth. 

Nyári gyermekétkeztetés 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt kíván venni a 

gyermekszegénység elleni program keretein belül a  2015. évi nyári gyermekétkeztetési 

programban. Amennyiben  az étkezést igénybe vevő gyermeklétszám szükségessé teszi, az 

ehhez szükséges  önerőt az önkormányzat biztosítja.  

 

 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 
 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Határozat-nyilvántartás 

2.) Gazdálkodás 

3.) Polgármester 

 

Bakai Károly : Dr. Somfai Zsolt ügyvéd úr- Foktő Község Önkormányzatának ügyvédje, 

akinek évek óta nem emelkedett a tiszteletdíja. Javasolnám, hogy emeljük meg az éves 

tiszteletdíjának összegét éve: 350.000.-Ft-ra. Elég sok munkát is adunk neki mostanában.  

Krausz László: Egyetértek a tiszteletdíj emelésével. 

Bakai Károly: Amennyiben nincs több kérdés ill. hozzászólás, kérem szavazzanak. 
 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

 

64/2015. (IV. 29.) Kth. 

Dr. Somfai Zsolt tiszteletdíja 

 



Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  dr Somfai Zsolt ügyvéd 

részére 2015 évtől évi 350.000Ft megbízási díjat állapít meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 
 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Dr. Somfai Zsolt ügyvéd 

2.) Gazdálkodás 

3.) Polgármester 

4.) Határozat nyilvántartás 

 

 

Tóth Zoltán: Lehetőség nyílt pályázat benyújtására a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére. Célszerű lenne, ha ezen a pályázaton mi is részt vennénk, - 

amin az önkormányzat részéről terepjáró személygépkocsira nyújtanánk be támogatási igényt. 

Ehhez szükséges, hogy a képviselő-testület döntsön a szociális alapellátás szükségességéről, - 

a szakmai program elfogadásáról, és a terepjáróhoz szükséges önerőről. 

Bakai Károly: Kérem, hogy külön külön szíveskedjenek szavazni a három témában.  

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza 

 

65/2015. (IV. 29.) Kth. 

Szociális alapszolgáltatás fejlesztés szükségességéről 

 

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szociális alapszolgáltatás 

fejlesztés szükségessége érdekében pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján nyújtott támogatás igénybevételére. A 

Képviselő-testület a pályázaton beszerezhető gépjármű vételárából a szükséges önerőt 

költségvetéséből fedezi. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Határozat-nyilvántartás 

2. Gazdálkodás 

 

 

 

 

66/2015. (IV. 29.) Kth. 

Szakmai Program elfogadása 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 



alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 

szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet alapján a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

Szakmai Programot elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Határozat-nyilvántartás 

2. Gazdálkodás 
 

 

 

 

 

67/2015. (IV. 29.) Kth. 

Terepjáró személygékocsi  vételárához önerő biztosítása 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a 21/2015.(IV.17.) MvM 

rendelet alapján e pályázat keretében beszerzésre kerülő terepjáró vételárához a szükséges 

2.500.000.-Ft önerőt biztosítja.  

 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesítendők köre: 

1. Határozat-nyilvántartás 

2. Gazdálkodás 
 

Bakai Károly: Van a községben egy házi szociális gondozás ellátására alkalmas személy. 

Igény is lenne rá a faluban. Mi igyekeztünk felmérni a minap, és már 6 fő jelentkezett. 

Tudjuk, hogy a község egy kicsit elöregedett, ezért valószínű, hogy ez az igény egyre 

nagyobb lesz. Ezért egy személy közalkalmazott foglalkoztatását javasolnám 8 órás 

munkaidőben havi 105.000,-Ft munkabérért. 

Battáné Pálfi Erzsébet: Szükség lenne valóban a faluban egy gondozóra, mert sok az idős 

ember. Valószínű ha jó híre megy, jó tapasztalataik lesznek, - többen is igénylik majd. 

Bakai Károly: Amennyiben nincs több kérdés ill. hozzászólás, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

 

68/2015. (IV. 29.) Kth. 

Házi szociális gondozó alkalmazása 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 2015. május 4-től  1 fő 

közalkalmazott házi szociális gondozót alkalmaz havi bruttó  105.000,-Ft munkabérért. 

Felhatalmazza a polgármestert a szociális gondozóval történő munkaszerződés aláírására. 

 



Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Danizs Éva Kalocsa 

2.) Aljegyző 

      3.) Határozat-nyilvántartás 

      4.) Gazdálkodás 
 

Bakai Károly: Danizs Éva köztisztviselő részére a gyermekágyi segély alatt több munkabért 

fizettek ki mint az őt megillette volna. Ezen összeget az Államkincstár egy összegben vissza 

is vonta tőle. Danizs Éva kérte, hogy ezen pénzösszeget  fizessük vissza részére, mert 

jogtalannak érzi a részéről történő visszafizetést. Munkaügyi bírósághoz fordult ez ügyben. 

Tudjuk, hogy a pénz felvétele jogtalan volt részéről, de ha mérlegeljük azt, hogyha bíróságra 

megyünk, az utiköltség is többe kerülhet, mintha a felében (60.000,-Ft összegben) 

megegyezünk vele. Amennyiben ezt elfogadja és eláll a munkaügyi pertől előnyösebb lenne a 

megegyezés. 

Tóth Zoltán:Jogtalan volt a pénz felvétele, - mi is viszont keresetet indíthatnánk, - neki észre 

kellett vennie, hogy többet vett fel  de az összeg tul kicsi ahhoz, hogy megérje pereskedni. 

Bakai Károly: Amennyiben nincs több kérdés ill. hozzászólás, kérem szavazzanak. 

 

Foktő Község képviselő-testület 7 igen (egyhangú ) szavazattal az alábbi határozatot hozza:   

 

69/2015. (IV. 29.) Kth. 

Danizs Éva köztisztviselő  munkaügye 

 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy Danizs Éva  köztisztviselő 

részére 60.000,-Ft kifizetését engedélyezi a korábban túlfizetett és azt követően visszavont 

munkabérének kompenzálására .. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztisztviselővel az erről szóló megállapodást kösse 

meg. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Danizs Éva Kalocsa 

2.) Aljegyző 

      3.) Határozat-nyilvántartás 

      4.) Gazdálkodás 
 

Tóth Zoltán aljegyző:Többen jelezték felém, hogy a temetőben esetlegesen sírra könnyen 

rádőlő, veszélyes fákat kellene kivágni. Szakértővel megtekintettem ezeket a fákat. Valóban 

kivágásra itéltek. Biztonságos kivágásukat  azonban csak szakemberre lehet bízni. Beszéltem 

is egy vállalkozóval, aki árajánlatot is adott , amit most körbe is adok betekintésre. 170.000,-

Ft-ért vállalta az 5 fa kivágását Bakai Zsolt helyi vállalkozó. Nincs is a közelben más aki 

ilyennel foglalkozna. 



Bakai Károly: Szeretném bejelenteni személyes érintettségemet és kérem szavazásból történő 

kizárásomat. 

Ezt követően a képviselő testület 6 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:   

 

70/2015. (IV. 29.) Kth. 

Bakai Károly szavazásból történő kizárása 

 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy  a személyes érintettségét 

bejelentő Bakai Károly polgármestert a szavazásból nem kívánja kizárni. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 

1.) Bakai Károly polgármester 

            2.) Határozat-nyilvántartás 

             

Bakai Károly:aki egyetért azzal, hogy Bakai Zsolt 170.000Ft,- bruttó összegért vágja ki a 

temetőben lévő 5 db veszélyes fát kérem szavazzon. 

Ezt követően a képviselő testület 6 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:   

 
 

71/2015. (IV. 29.) Kth. 

Veszélyes fák kivágása   

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő- testülete úgy dönt, hogy  a Foktői Köztemetőben 

lévő 5 db veszélyes fát szakértővel vágatja ki. A munkálatokkal Bakai Zsolt foktői lakos 

vállalkozót bízza meg bruttó 170.000,-Ft- ért. 

Felhatalmazza az alpolgármestert Bakai Zsolt vállalkozóval a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Határozatról értesülnek: 

1. Bakai Zsolt Foktő Fő u. 

2. Bakai Károly polgármester 

3. Határozat-nyilvántartás 
 

Egyéb napirend nincs a polgármester a képviselő-testületi ülést 18 óra 50 perckor bezárta. 

 

 

Bakai Károly       Tóth Zoltán 

polgármester       aljegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Kovács Ottó       Mészáros Béla 

képviselő           képviselő 


