
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 18 - án, 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 Battáné Pálfi Erzsébet és Krausz László képviselőket javasolja.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Tóth Zoltán aljegyző 

A testület határozathozatal nélkül a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 

egyhangúan elfogadja. 

 

 ___________________________________________________________________________  

Bakai Károly polgármester: 

Ismerteti a teljes napirendet:  

 

1.) Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési pályázat 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

2.) Egyéb ügyek 

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 határozathozatal nélkül elfogadja. 

 ___________________________________________________________________________  

 

1. Napirend: Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési pályázat 

 



Bakai Károly: A 2014. évi C. törvény 3 melléklet II. 9. pontja szerint Gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatása jogcímen pályázat benyújtására van lehetőség. A 

központi költségvetés forrást biztosít az önkormányzati fenntartású, óvodai 

gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő –tálaló konyha és a 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmények létrehozása vagy bővítésének fejlesztése érdekében. 

Foktő Község Önkormányzata részéről a támogatás maximális mértéke a fejlesztési támogatás 

50%-a. Árajánlatot készítettünk.  

Javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a főzőkonyha belső átalakítási munkálatait, 

valamint a főzőkonyhai gépek, eszközök fejlesztését valósítsuk meg. 

Tudjuk, hogy korábban csak néhány kisebb munka készült el. 

Jakabné Horváth Márta: Milyen munka készült el és mennyiért? Tudjuk, hogy Bogdán László 

úgy tudom ingyen dolgozott, Kerny Zoltán számlázott. Kerny Zoltánnak volt vállalkozása? 

Bakai Károly: Kb. 4 millió Ft volt leszámlázva, a Bogdán úgy tudom ingyen dolgozott. 

Tóth Zoltán: A padlólap fugák flex-el lettek kivágva.  

Bakai Károly: Mindenütt másod osztályú lapok lettek felhasználva. 

Krausz László: Arról volt szó, hogy mindenütt ahol szükség van rá, cseréljék ki a víz villany 

víz és szennyvíz vezetéket. 

Bakai Károly: tisztában vagyok vele, hogy korábban Jakab László vállalkozó erre adott 

árajánlatot 9,5 millió összegben, ez ennyibe bele fog kerülni. 

Tóth Zoltán: az étkező felújítás is elmaradt, 150cm- magasságig fel is lenne csempézve. A két 

kis mosdókagyló, vizesblokk, a padlózat aluról hőszigeteléssel. Fel is szednék a jelenlegi 

padlózatot. Az ebédlőhöz vezető folyosó úgy néz ki, hogy elkészült, a lábazat azonban 60-70 

éves kő, az felett 15X15 cm-es csempe. Van egy új padozat, egy 70 éves lábazat és egy 40 

éves oldalsó csempe. 

Nyárádi István: Nem lehetne olyat csinálni, hogy rendezvények szervezésére is alkalmas 

legyen? Pl. ballagási rendezvényre, ha valaki elkéri, akkor legalább egy két személyes mosdó 

legyen.  

Bakai Károly: A konyha a miénk, úgy néz ki, hogy fel kell rakni gázórát, villanyórát. A 

KLIK-kel módosítjuk a szerződésünket. A Sportcsarnok szerződését pedig úgy kívánjuk 

módosítani, hogy délután 4-ig az iskola használja, ill. bármilyen iskolai rendezvény, ha ezt 

szükségessé teszi az iskola elsőbbséget élvez. Munkaidő után, hétvégén az önkormányzat 

rendelkezik a sportcsarnok felett. A szerződés tervezeten dolgozunk.  

Tóth Zoltán: Nincs semmi, ami miatt nem tudna működni a konyha. 

Jakabné Horváth Márta: A metlaki úgy marad? Fel kellene verni. 

Nyárádi István: Ha nem nyerünk a pályázaton, akkor mi lesz? 

Bakai Károly: Ha nyerünk, a pályázaton akkor újra elő vesszük ezt, és akkor újra 

megtárgyaljuk. Vagy saját pénzből majd esetleg megoldhatjuk. először nyerjünk a pályázaton. 

Azután annak függvényében ismét tárgyalunk róla. Ha nem nyerünk, akkor az egész 

beruházást áttesszük jövőre. és saját erőből elkészítjük.  

 

 

Ha több hozzászólás nincs, kérem, szavazzanak.  

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egy hangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozza: 

 

 

72/2015. (V. 18.) Kth. 

Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési pályázat 



Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések” támogatására kiírt pályázaton részt vesz az önkormányzat 

fenntartásában lévő már működő konyhájának fejlesztésével.  

1. Biztosítja a pályázathoz szükséges 7.300.000.- Ft+ÁFA önerőt, a költségvetésben 

elkülönített céltartalék előirányzat terhére.  

2. Felkéri a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére, 

valamint a pályázat benyújtására. 

 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

2.) Napirend: Egyéb ügyek 

 

 

Bakai Károly: A múltkor elhalasztottuk a Kárpátaljai magyaroknak törtnő segítségnyújtásról 

a szavazást. Nem tudom mi a véleményetek. (Felolvassa a tájékoztatást Beregsom, 

beregszászi Járásról a Nemzetpolitikai Államtitkárság tájékoztató levelét.) 

Nem tudom milyen összegre gondoltatok, én 1.200 ezer forintra.) Terményt, ruhát nem 

tudunk vinni, mert nem engedik át a határon. Fel tudjuk venni a kapcsolatot velük, és kérünk 

bankszámla számot, és átutaljuk. Vagy boríték és négy tagú küldöttség és kimegy 

Beregsomra. 

László Zoltán: 30 éves kapcsolatunk van egy kárpátaljai családdal. az utóbbi 3 hónapban 

nincs kapcsolatunk. Sem telefonon, sem e-mailben nem tudjuk utolérni őket. 

Krausz László: Körbe kellene járni a dolgot. Nehogy fiktív számla legyen. 

Bakai Károly: Ki lehetne menni személyesen leellenőrizni. 

Battáné Pálfi Erzsébet: Én bízom benne, ha ezt hivatalos helyről közölték. 

Tóth Zoltán: Ne legyünk ennyire bizalmatlanok. Kimenni oda 50-60 ezer forint meg két nap. 

Bakai Károly: Mészáros Béla képviselő valakivel kimegy. 

Krausz László: Itt is el tudnánk költeni ezt a pénzt, belső Somogy, belső Baranya. 

Bakai Károly: Próbáljuk meg adjunk nekik először 100.000,- Ft-ot, azután meglátjuk a 

továbbiakat. 

Battáné Pálfi Erzsébet: Adjunk nekik 100.000,- Ft - ot. 

 

Bakai Károly: Kérem, kézfenntartással szavazzanak, 100.000,- Ft támogatásról Beregsom 

község részére. 

 

Ezt követően Foktő Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

73./2015. (V. 18.) Kth. 

Tárgy: kárpátaljai település Beregsom község támogatása 

 

Foktő Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy Beregsom kárpátaljai magyar település 

részére 100.000,- Ft készpénzt adományoz. 

Felkéri a polgármestert, hogy az összeg a község számlájára történő átutalásáról intézkedjen. 

 

 



Határidő: 30 nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

3.)Napirend:   

 

Bakai Károly: A község bejárójában lévő területet meg kellene vásárolni jelenleg elhanyagolt 

terület. Írásban megkerestük a terület tulajdonosát, Dr. Fekete Imre borotai lakost, aki a 

0165/25 hrsz-ú 942m2 nagyságú ingatlant 100.000,-.Ft vételárért hajlandó lenne-e részünkre 

eladni.  

Telefonos választ kaptunk, melyben közölte, hogy az ingatlant 100.000,- Ft vételárért eladják 

részünkre. 

Javaslom a 100.000,- Ft - ért a terület megvásárlását. Mi a véleményetek róla megvásároljuk, 

vagy sem, kérem az állásfoglalásotokat. 

 

Kérem, kézfenntartással szavazzanak. 

 

74./2015. (V. 18.) Kth. 

Tárgy: 0165/25 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 

 

Foktő Község képviselő-testület úgy dönt, hogy 100.000,- Ft-ért megvásárolja a foktői 

0165/25 hrsz-ú 942m2 alapterületű ingatlant dr. Fekete Imre és dr. Fekete Imréné 1/2-1/2 

arányban lévő ingatlan tulajdonosoktól. 

Meghatalmazza a polgármestert, az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

 

Egyéb napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni a jelenlétet és az ülést 19 óra 30 

perckor bezárja.  

 

 

Bakai Károly       Tóth Zoltán 

polgármester       aljegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Battáné Pálfi Erzsébet     Krausz László 

képviselő           képviselő 

 


