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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember  30-án, 

17.00 órakor  kezdődő   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 7 jelen van.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Mészáros Béla és Kovács Ottó képviselőket javasolja.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Holler Károlyné 

 

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

egyhangúlag elfogadja. 

  

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

 

     Napirend: 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

2.) Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és 

intézményei 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

3.) Foktő Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

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: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

 

 

Bakai Károly: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 188.000,-Ft összegű települési 

támogatás kiutalásáról intézkedett. (18.000,-Ft gyógyszer költséghez nyújtott támogatás, 

20.000.-Ft temetési támogatás, 30.000.-Ft rendkívüli települési támogatás, 120.000.-Ft 

gyermekszületési támogatás) 

 

Ha vélemény hozzászólás nincs, kérem a tájékoztatóm elfogadását. 

 

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

115./2015. (IX. 30.) Kt. határozat 

Tárgy: Tájékoztató az elmúlt időszak óta eltelt időszakról. 

 

 

Foktő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a polgármester beszámolóját az 

eltelt időszakról. 

Elfogadta a polgármester tájékoztatását a hatáskörébe tartozó kiutalt 160.000-,Ft összegű  

segély összegéről.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül:  

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

2. Napirend: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és 

intézményei 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II. 

11.) önkormányzati rendeletének módosítása 

 

Bakai Károly: Kérem az észrevételeiket a kiküldött írásos tájékoztatóval kapcsolatban. 

Krausz László: a Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a Foktő Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2015. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II. 11.) önkormányzati 

rendeletének módosítását megtárgyalta és elfogadásra  javasolja. 

 

Bakai Károly: Aki elfogadja és egyetért  az írásos anyaggal kérem kézfenntartással szavazzon. 

 

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20015. (X.1.) Önkormányzati 

rendelte Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és 

intézményei 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II. 

11.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

(a rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
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3. Napirend: Foktő Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató 

 

Bakai Károly polgármester: Az írásos tájékoztatót kiküldtük, kérem tegyék meg  

észrevételeiket. 

Krausz László: A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a Foktő Község 

Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja. 

 

Bakai Károly: Ha több észrevétel nincs a 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóval 

kapcsolatban,  kérem kézfenntartással szavazzanak . 

 

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

116./2015. (IX. 30.) Kt. határozat 

Tárgy: Foktő Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

 

Foktő Község Önkormányzata úgy dönt, hogy Foktő Község Önkormányzat és Foktő Község  

Óvodája 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztésben foglaltak szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Gazdálkodás 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

4. Napirend: Egyéb ügyek , bejelentések 

 

I.  Repülőtér bérbeadása. 

 

Bakai Károly: Mint az a bizottsági ülésen is elmondtam,  Bedi Gyula Uszód polgármestere 

keresett meg ill. felhívta a figyelmemet arra, hogy a Szabad Repülő Szövetség,  Foktő 

Önkormányzatának tulajdonában lévő  repülőteret is használja, ezért rendezésre vár a bérleti 

díj ügye. A megállapodás 200.000.-Ft /félév- i összeget tartalmaz.  

Tóth Zoltán: Némileg aggályos. 

Bakai Károly: amennyiben egyetértenek azzal, hogy 2015.október 1-től 2015. december 31-ig  

200.000Ft.- bérleti díjért bérbe adjuk a repteret kézfenntartással szavazzanak. 

 

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

117./2015. (IX. 30.) Kt. határozat:  

Tárgy: Reptér bérbe adása 

 

 

Foktő Község  Önkormányzata  úgy  dönt, hogy  a Szabad Repülők Szövetsége részére a 

kérelmében megjelölt ingatlanrészt 2015. október 1-től  2015. december 31-ig  200.000.-Ft 

bérleti díjért bérbe adja. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Szabad Repülők Szövetsége 

Gazdálkodás 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

 

 

II. Huber Katalin Éva vételi ajánlata 

 

Bakai Károly polgármester: Huber Katarina Éva meg szeretné vásárolni a Foktő Fő u. 88. sz-ú 

lakóházához a 457 hrsz-ú (agyaggödör) és a 456/2 hrsz-ú önkormányzati  tulajdonban lévő 

ingatlant. Én nem javaslom az ingatlan eladását, mivel azt már korábban is tárgyaltuk, és a 

képviselő-testület  úgy döntött, hogy nem kívánja eladni a szóban forgó ingatlant. 

Krausz László: amikor ezt az ingatlant megvásárolta, akkor is a jelenlegi paraméterekkel 

vásárolta meg. 

Bakai Károly: Ha több észrevétel nincs akkor aki egyetért azzal, hogy vételi ajánlatban 

szereplő két ingatlant továbbra sem kívánjuk értékesíteni , kézfenntartással szavazzon. 

 

 

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

118./2015. (IX. 30.) Kt. határozat 

Tárgy: Huber Katarina Éva vételi ajánlata 

 

Foktő Község  Önkormányzata  úgy  dönt, hogy Foktő Község Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 457 hrsz-ú és a 456/2 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni. 

 

Határidő:folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Huber Katarina Éva 6300. Kalocsa Selyem utca 10. 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

 

III. Tájékoztató a foktői sertéstelep vizsgálati eredményéről 

 

 

Bakai Károly: (tájékoztatásul felolvassa a Környezetvédelmi Felügyelőség levelét, mely 

tartalmazza a vizsgálat eredményét.) 

 

IV. Tájékoztató a Tisztiorvosi Szolgálat ellenőrzésének eredményéről 
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Bakai Károly: A tisztiorvosi szolgálat ellenőrzést végzett az óvodánál és a melegítő konyhán, 

ahol kifogással élt: az óvodánál a zárt mosléktároló és PET-palack tárolót kell létrehozni, ill. 

kialakítani. A melegítő konyhán saválló lemezzel kell az asztalokat borítani.  

 

Hozzátenném azt is, hogy az  Egészségházban  van még egy helyiség amit fel kellene újítani 

ill. tárolónak kialakítani. 

 

A Tisztiorvosi Szolgálat által kifogásolt helyiségek rendbehozatalához, kialakításhoz, 

valamint az Egészségházban kialakítandó tároló helyiséghez 2.000.000.-Ft-ra lenne szükség  

 

A Batthyány utcában megvásárolt ingatlan tetőszerkezetének felújítására is szükség lesz, ahol 

szín kialakításával a mezőgazdasági gépeket is tárolni tudnánk. 

A hivatal udvarát pedig le térköveznénk. 

Tehát amit felsoroltam: óvoda mosléktároló és palacktároló kialakítása,  a melegítőkonyhában 

asztalok saválló lemezzel történő beborítása, valamint a  Batthyány utcában lévő 

önkormányzati tulajdonú ház tetőszerkezetének felújítása . 

László Zoltán: 500.000.-Ft  nem lesz elegendő a mosléktároló kialakítására. 

Kovács Ottó: Nem elég a 2.000.000.-Ft a felsorolt felújításokra. 

Bakai Károly: Akkor 3.000.000,- Ft legyen, de azzal a kikötéssel, hogy megvizsgáljuk  

érdemes-e felújítani vagy inkább szét kell szedni az óvodában a  moslék tárolónak szánt 

helyiséget. Felújítható-e vagy sem? Nézzék meg a testületi tagok is. 

 

Aki egyetért a 3.000.000.-Ft költség biztosításával a felsorolt feladatokhoz kérem 

kézfenntartással szavazzon. 

  

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

119./2015. (IX. 30.) Kt. határozat 

 

Tárgy: felújítási, karbantartási munkálatok az önkormányzatok intézményeinél 

 

Foktő  Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3.000.000.-Ft összeget biztosít  a 

óvodában kialakítandó zárt mosléktároló kialakításához, az Egészségháznál kialakításra 

kerülő savanyító, a melegítő konyha asztalainak saválló lemezzel történő borításához, 

valamint a  Batthyány u. 16.  ház tetőszerkezetének felújításához. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Gazdálkodás 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

 

 

V. Tájékoztató ingatlanok értékbecsléséről 
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Bakai Károly:  Tájékoztatom a Tisztelt képviselő-testülete, hogy  3 lakóházat értékeltettünk 

fel az ingatlan becslővel, melynek megvásárlása esetlegesen az önkormányzat részéről a 

korábbi beszélgetésünk alapján számításba jöhet. 

Fő utcán lévő  lakóház 750.000Ft, a régi gyógyszertár épülete: 6.000.000.-Ft, a tájháznak 

szánt ingatlant pedig 1.300.000.-Ft-ra értékelték fel. 

 

VI. Pingpong asztal vásárlás 

 

Markó Ferenc: 55.000.-Ft egy darab pingpong asztal, melyből 3 darabot kellene vásárolni a 

kultúrházba az asztalok mellé kellenének még ütők is. 

Bakai Károly: aki egyetért azzal, hogy a 3 darab pingpong asztalt és ütőket vásároljunk 

összesen 200.000.-Ft értékben kézfenntartással jelezze. 

 

 

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

120./2015. (IX. 30.) Kt. határozat 

Tárgy: Pingpong asztal vásárlása 

 

 

Foktő község képviselő-testülete úgy dönt, hogy 200.000.-Ft összeget biztosít 3 db pingpong 

asztal és ütők  megvásárlására. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Gazdálkodás 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

7. ÁFÉSZ terület bérleti díja 

 

Bakai Károly: Az ÁFÉSZ területére vonatkozólag azt a választ kaptuk, hogy 30.000Ft/hó 

lenne a havi bérleti díja. Én nem javasom, hogy ilyen összegért bérbe vegyük. 

Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy havi 30.000,-Ft,- ért  ne vegyük bérbe az ÁFÉSZ 

tulajdonában lévő területet, kézfenntartással szavazzon. 

 

Foktő Község Képviselő –testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

121./2015. (IX. 30.) Kt. határozat 

Tárgy: ÁFÉSZ terület bérleti díja 

 

Foktő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Foktő Kossuth L. u. 1 szám alatt, a Híd-

Coop Zrt tulajdonában lévő ingatlant nem kívánja bérbe venni. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 
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Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Híd-Coop Zrt. 

Irattár 

 

Több kérdés, hozzászólás nincs, a polgármester a képviselő-testületi ülést 18 óra 15 perckor 

bezárta. 

 

 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Bakai Károly      Tóth Zoltán 

polgármester                  aljegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Mészáros Béla      Kovács Ottó 

         képviselő              képviselő 

 

 

  

 


