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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én, 17.00 

órakor  kezdődő  rendkívüli  nyílt üléséről 

 

Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme  

 

Jelen vannak: Bakai  Károly polgármester 

 Jakabné Horváth Márta képviselő  

 Kovács Ottó képviselő  

 Krausz László képviselő (később érkezett) 

 Nyárádi István képviselő  

 Mészáros Béla képviselő 

 Battáné Pálfi Erzsébet 

 Markó Ferenc külsős bizottsági tag 

 László Zoltán külsős bizottsági tag  

   

Tóth Zoltán aljegyző 

                         

Bakai Károly polgármester: 

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

határozatképes, mivel 7 képviselőből 6 jelen van. Krausz László késését jelezte. 

  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Jakabné Horváth Márta és Nyárádi István képviselőket javasolja.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Holler Károlyné 

 

A testület határozathozatal nélkül  a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát,   

egyhangúlag elfogadja. 

 

Bakai Károly polgármester elmondja, hogy a mai rendkívüli testületi ülés naprendi pontjait:  

 

     Napirend: 

1.) Tájékoztatás a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Foktői Kirendeltségének 2015. I.  

félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

2.) Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges önerő 

biztosítása 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

3.) Önkormányzati intézményekre előtető készítése 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

4.) Egyéb ügyek, bejelentések 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

 

Foktő Község képviselő –testülete határozathozatal nélkül kézfenntartással elfogadja a 

napirendi pontokat. 
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1. Napirend: Tájékoztatás a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Foktői 

Kirendeltségének 2015. I.  félévi gazdálkodásáról 

 

Bakai Károly: A kiküldött anyagot minden képviselő megkapta. Kérem mondják el 

észrevételeiket. 

Krausz László: a Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a kiküldött 

tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. 

 

Bakai Károly polgármester: ha nincs hozzászólás, akkor aki egyetért Fajszi Közös 

Önkormányzati Hivatal Foktői Kirendeltségének 2015. I.  félévi gazdálkodásáról kiküldött 

tájékoztatójával kérem kézfenntartással szavazzon.  

 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

104/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Tájékoztatás a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Foktői Kirendeltségének 

2015. I. félévi gazdálkodásáról 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal 

Foktői Kirendeltségének 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja. 

 

Határidő:folyamatos 

Felelős:Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Fajszi Közös Önkormányzati Hivatal Fajszi Kirendeltsége 

Gazdálkodás 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

2. Napirend: Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

szükséges önerő biztosítása 

 

 

Bakai Károly: Az írásbeli előterjesztést kiküldtük. Van-e valakinek észrevétele a kiküldött 

anyaggal kapcsolatosan? 

Krausz László: a Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a kiküldött 

tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. 

Bakai Károly: Kérem, hogy aki egyetért a Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás benyújtásával kézfenntartással szavazzon. 

 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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105/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

 

 

A Képviselő-testület megtárgyalta a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatáshoz kapcsolódó előterjesztést, és úgy döntött 216 m3 mennyiségű kemény lombos 

tűzifa támogatásra vonatkozó igénylést nyújt be. A Képviselő-testület vállalja, hogy a 

szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. 

 

A támogatáshoz szükséges 216.000.-Ft+áfa önerőt, illetve a szállítási költséget a céltartalék 

terhére biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázattal 

kapcsolatos nyilatkozatok aláírására illetve az igénylés benyújtására. 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 
 

 

3. napirend: Önkormányzati intézményekre előtető készítése 

 

Bakai Károly: Az ezzel kapcsolatos írásos anyagot kiküldtük. Kérem tegyék meg 

észrevételeiket ezzel kapcsolatosan. 

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

intézményekre előtető készítéséről kiküldött tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadásra 

javasolta. 

Bakai Károly: Kérem, hogy aki egyetért az önkormányzat intézményein elkészítendő előtetők 

készítésével, annak finanszírozásához a 800.000.- Ft-ot összeg biztosításával, kézfenntartással 

szavazzon. 

 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

106/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Önkormányzati intézményeken előtetők készítése 

 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat intézményein elkészítendő 

előtetők készítéséhez 800.000.- Ft-ot biztosít a költségvetésben elkülönített céltartalék terhére.  

Felkéri a polgármestert a munkálatok elvégeztetésére. 

 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester  
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Gazdálkodás 

Irattár 

 

4. Napirend: Egyéb ügyek, bejelentések 

 

I. Úszásoktatás finanszírozása az általános iskolában 

Bakai Károly: Szeptember 17-től úszásoktatáson való részvételi lehetősége lenne az alsó 

tagozatos osztályoknak. 108.000.-Ft lenne az oktatás díja, és tanulók szállítását pedig 

önkormányzat vállalná.  

Krausz László: A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a bizottsági ülésen 

az úszás oktatás finanszírozását megtárgyalta és azt támogatja. 

Bakai Károly: Ha több hozzászólás nincs, kérem kézfenntartással szavazzanak az úszás 

oktatás finanszírozásáról, valamint a gyermekek önkormányzat által történő szállításáról. 

 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

107/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Úszás oktatás finanszírozás az általános iskolában 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 18 fő általános iskolai 

tanuló úszás oktatásához a 108.000-Ft oktatási díjat, valamint a tanulók 10 alkalommal 

történő szállítását biztosítja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Erről értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Farkas Anikó tanintézmény vezető 

Gazdálkodás 

Irattár 

 

 

II. Kalocsa-Paks Duna- Hídért  Egyesületi tagság megszüntetése 

 

Bakai Károly: Oka fogyottá vált a Kalocsa-Paks Duna- Hídért Egyesületben történő további 

tagságunk. Nem tartom indokoltnak a tagsági díj fizetését sem a jövőben. Javasolnám a 

tagságunk megszüntetését. 

Krausz László: A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a bizottsági ülésen 

a Kalocsa-Paks Duna- Hídért Egyesületben történő további tagságunk ügyét megtárgyalta és 

javasolta tagságunk megszüntetését. 

Bakai Károly: aki egyetért  a Kalocsa-Paks Duna- Hídért Egyesületi tagság megszüntetésével, 

kézfenntartással szavazzon. 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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108/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Kalocsa-Paks Duna- Hídért Egyesületi tagság megszüntetése 

 

Foktő  Község  Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kalocsa-Paks Duna - 

Hídért Egyesületi tagságát megszünteti.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Kalocsa-Paks Duna - Hídért Egyesület Kalocsa Szt. István u. 35.  

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 

 

 

III. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 

 

Bakai Károly: Az idei évben  lehetőség van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázaton történő részvételre az önkormányzat részéről. Kérem nyilatkozzanak 

arról, hogy részt vegyünk-e a pályázaton? 

Krausz László: A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottsági ülésen 

megbeszéltük a felsőoktatási ösztöndíj pályázati lehetőségét, és támogatja a pályázaton 

történő részvételt. 

Bakai Károly: Aki egyetért azzal, hogy a  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázaton Foktő Község Önkormányzata részt vegyen kérem kézfenntartással 

jelezze azt. 

 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

 109/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvétel 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázaton részt kíván venni. 

Felhatalmazza a polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 
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IV. Ingyenes étkeztetéshez pénzösszeg biztosítása 

 

Bakai Károly: a 2015 év elejétől ingyenes étkeztetést biztosítottunk az általános iskolai 

tanulók részére. Javasolnám, hogy a 2015/16-os tanévben is biztosítsuk ezt a tanulók számára. 

Ennek finanszírozására 1.103.919Ft-ra lenne szükség. Kérem  mondják el észrevételüket ezzel 

kapcsolatban. 

Krausz László: Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottsága az ingyenes étkezés 

lehetőségét megtárgyalta, és  javasolja, hogy a 2015/16-os tanévre az általános iskolai tanulók  

ingyenes étkeztetéséhez szükséges összeg: 1.103.919.-Ft finanszírozását. 

 

Bakai Károly: amennyiben egyetértenek azzal, hogy a 2015/16-os tanévben biztosítsuk az 

ingyenes étkezést valamennyi tanuló számra, kérem kézfenntartással szavazzanak. 

 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

110/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Ingyenes étkeztetéshez pénzösszeg biztosítása 

 

Foktő  Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt , hogy a 2015/16-os tanévre az 

általános iskolai tanulók részére 1.103.919.-Ft pénzösszeget  biztosít az ingyenes étkeztetés 

finanszírozására. 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Farkas Anikó tagintézmény vezető 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 

 

 

V. Hótoló megvásárlása 

 

Bakai Károly: Mint azt már a tegnapi a Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási 

Bizottság ülésén elhangzott, - lehetőségünk lenne egy hótoló megvásárlására. Így könnyebben 

megoldódna a télen az utak tisztántartása. 150.000.-Ft-ra gondoltam, amennyiért talán 

megvásárolható lenne. 

Nyárádi István: A  meglévő  traktorunk  elé ez felszerelhető? 

Bakai Károly: igen. Kérem amennyiben egyéb észrevétel nincs, kézfenntartással szavazzanak 

a hótoló megvásárlásáról. 

Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (6 igen) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

111/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Hótoló megvásárlása 
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Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli időszakban az utak 

tisztításához szükséges hótolót vásárol 150.000.-.Ft összegért az önkormányzat részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a hótoló megvásárlásáról gondoskodjon. 

 

Határidő: 30nap 

Felelős:Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 

 

VI. Kulturális programokra pénzösszeg biztosítása 

 

(Krausz László megérkezett) 

 

Bakai Károly: A kulturális célokra a költségvetésben betervezett pénzeszköz elfogyott. 

(Tételesen felsorolja a falunapi kiadásokat). Igaz, hogy a tegnapi bizottsági ülésre 

1.000.000Ft.- pénzösszeget javasolt a bizottság elnöke, de  a hátralévő programok pontosítása 

után 1.500.000.-Ft- ra lenne szükség, amennyiben valamennyi  betervezett programot 

megkívánjuk tartani. 

Battáné Pálfi Erzsébet: Szerintem nem kell tűzijáték. Legalább is kettőre nincs szükség : 

szilveszterkor és karácsonyi futáskor is. Futáskor van tábortűz. 

Bakai Károly: 1.500.000.- Ft- ami talán elegendő lenne a tervezett programokra. Aki ezzel 

egyetért kérem kézfenntartással szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

112/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Kulturális programokra pénzösszeg biztosítása 

 

 

Foktő község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.500.000.-Ft összeget biztosít  kulturális 

célokra az általános céltartalék terhére . 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 

 

VII. Pingpong asztal vásárlás 

 

Bakai Károly: tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pingpong asztal vásárlást 

egyenlőre elvetettük. A beltéri pingpong asztal árát még nem tudjuk. 
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Battáné Pálfi Erzsébet: A régi pingpong asztalokat vissza kellene kérni,- ha valaki tudja, h. 

kik vitték el korábban. 

Bakai Károly: Nem kell róla most szavazni, majd ha pontos árat tudunk. A Metróban kapható 

17.000.-Ft-ért sörasztal lehet, hogy azt kellene vásárolnunk. Véleményem szerintem már 

azóta tönkre mentek a korábban elvitt pingpong asztalok ne menjünk utána. 

 

 

VIII. Kaloring Motoros Klub kérelme 

 

Bakai Károly: A mai napon lebetonozták a sorompót az önkormányzat tulajdonát képező  

reptéren. A betonutat lezártuk, hogy illetéktelenek ne használják a területet. Írásban  a  Kalo-

ring engedélyt kér a kifutó pálya első 600m-es szakaszának használatára és ennek fejében 

rendbe is tartanák azt. Havi 2 alkalommal szeretnének edzést tartani. Vállalják azt is, hogy 

tavasszal összeszedik az elszórt gumikat. Az általuk használt gumikat pedig minden edzésen 

összeszedik és zárt helyen tárolják. Vállalják, hogy idegeneket nem engednek be a pályára. 

Megengedjük-e  nekik a reptér használatát vagy sem. 

Nyárádi István: Ez a jelenlegi idényre szólna? 

Krausz László: Kauciót rakatnák le velük. 

Tóth Zoltán: Június 30-ig kapnának engedélyt. 

Bakai Károly: Kihangsúlyozzuk, hogy edzésre használhatják, ennek fejében amit írásban 

vállaltak június 30-ig :- takarítsák ki a pályát. 

Nyárári István: Saját felelőségükre tartsák ezt az edzést baleset stb. 

Bakai Károly Az engedélyt úgy adjuk, hogy minden nemű felelősség őket terhel. 

 

Bakai Károly: amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, hogy ezen feltételek mellett 

adjuk használtba a repteret kérem kézfenntartással szavazzanak. 

 

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

határozatot hozta: 

 

113/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Kalo-Ring csapat részére reptérhasználati engedély 

 

 

Foktő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kalo-Ring csapata részére 2015.09.14-től 

2016.06.30-ig ingyenesen engedélyt ad a Foktői Önkormányzat tulajdonában lévő reptér első 

600 méterének  használatára az alábbi feltételekkel: 

- A pálya szakaszt a használat  idejére  karbantartja. A használatból eredő 

pályatartozékokat és hulladékokat minden alkalommal eltakarítja. A nem használt 

pályatartozékokat a használati időn kívül  zárt helyen  tárolja. 

- Foktő Község Önkormányzata a balesetveszély elhárításáért  az esetleges balesetért 

felelősséget nem vállal. A balesetveszély elhárításáért az engedélyes teljes egészében 

vállalja a felelősséget. 

- A fent említett szakaszt, kizárólag a Kalo-Ring csapatához tartozó tagok használhatják 

(max. 15fő). 

 

Határidő:2015. szeptember 14. 

Felelős: Bakai Károly polgármester 
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Határozatról értesül: 

Kalo-Ring  csapata Kalocsa  

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

IX. Opel Astra személygépkocsi eladása 

 

Bakai Károly: az Opel Astrát be kellene számítatni az új autóba. Arra kérek meghatalmazást, 

hogy minimum 150.000.-Ft-ért számolják be. 

Kovács Ottó: Én javasolnám, hogy 100.000.-Ft ért is hagyjuk ott a kereskedésben. 

Jakabné Horváth Márt: Én is ott hagynám. 

Bakai Károly: Arra kérek szavazást, hogy minimum 100.000.-Ft-ért a kereskedésben  

hagyhassuk az OPEL ASTRA személygépkocsit a SKODA személyautó megvásárlásánál. Ha  

nincs több észrevétel, kérem kézfenntartással szavazzanak, hogy minimum 100.000.-Ft-ér a 

kereskedésben hagyható a személygépkocsi, ill. eladható. 

 

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

határozatot hozta: 

 

114/ 2015.(IX.10.) Kt .határozat 

Tárgy: Opel Astra személygépkocsi árusítása 

 

Foktő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Opel 

Astra személygépkocsit minimum 100.000.-Ft értékben adja el, ill. új személygépkocsi 

vásárláskor annak árába számítassa be. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Iratár 

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs a képviselő-testületi ülést a polgármester 18.00 órakor 

bezárja. 

 

Kmft. 

 

 

Bakai Károly      Tóth Zoltán 

polgármester                  aljegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Jakabné Horváth Márta     Nyárádi István 

képviselő                képviselő 


