
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-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. Külön köszönti Fehér Györgyöt aki fejlesztési 

koncepció  készítéssel foglalkozik, és felkéri, hogy  az első napirend előtt tartson tájékoztatót 

a koncepció készítésének lehetőségéről a képviselő-testület tagjainak. 

(Fehér György bemutatkozik, és elmondja referencia munkáit, tájékoztat a koncepció 

elkészítésének folyamatáról és lehetőségeiről. A testület tagjai kérdéseket tesznek fel, hogy 

döntésük előtt nagyobb rálátásuk legyen a koncepció elkészítésének előnyeiről.)  

 

(Fehér György köszöni a lehetőséget és elhagyja a tanácskozó  termet) 

 

Bakai Károly polgármester a testületi ülést megnyitja és megállapítja, hogy a Képviselő-

testület határozatképes, mivel 7 képviselőből 7 jelen van.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Battáné Pálfi Erzsébet és Krausz László  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:  

 

1.) Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a közterületek használatának 

rendjéről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Bakai Károly polgármester  

2.) Árajánlat Foktő Község Önkormányzat fejlesztési koncepciójának elkészítésre 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

3.) Szociális célú utalványok 

Előadó Bakai Károly polgármester 



4.) Egyéb ügyek, bejelentések 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

 

 

1. ) Napirend: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 30.) 

önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a közterületek használatának 

rendjéről szóló rendelet módosítása 

 

Bakai Károly:  

Krausz László: A Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a rendelet 

módosítást megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta. 

 

Bakai Károly polgármester: Ha nincs javaslat kérem kézfenntartással szavazzanak a Foktő 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 

közterületek tisztántartásáról, a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet 

módosításáról. 

 

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

rendeletet fogadja el: 

  

Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV. 30.) önkormányzati 

rendelete a közterületek tisztántartásáról, a közterületek használatának rendjéről szóló 

rendelet módosítása 

(a rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

 

2.) Napirend: Árajánlat Foktő Község Önkormányzat fejlesztési koncepciójának 

elkészítésre 

 

Bakai Károly: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta Foktő Község Önkormányzatának 

fejlesztési  koncepciójának elkészítésével kapcsolatban. Van-e valakinek javaslata? 

Krausz László: A  Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottsági ülésen beszéltünk 

róla, hasznos és jó ötletnek is tarjuk  de szavazás nem történt, mivel a koncepció készítőjének 

meghallgatásától tettük függővé.  

Bakai Károly: Ha nincs más javaslat kérem kézfenntartással szavazzanak. 

 

122/2015.(X.21.) Kt. Határozat  

Tárgy: Foktő Község Önkormányzat fejlesztési koncepciójának elkészítése 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Foktő Község Önkormányzat fejlesztési 

koncepciójának elkészítésére br. 880.000.- Ft-ot biztosít a költségvetésben elkülönített 

céltartalék terhére.  

Felkéri a polgármestert a koncepció elkészíttetésére és a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 



Gazdálkodás  Foktő 

Fehér György Budapest 

Iratár 

 

 

3. Napirend: Szociális célú utalványok 

 

Bakai Károly: Mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Az idei évben is szeretnénk 

karácsony előtt szociális célú utalványokat kiosztani a foktői lakosok között. 

Krausz László: A  Településfejlesztési, Pénzügyi és Közoktatási Bizottság támogatta a 

ingatlanonkénti 5000Ft-os utalvány kiosztását. 

 

Bakai Károly: Ha észrevétel nincs, kérem kézfenntartással szavazzanak a szociális célú 

utalvány kiosztásáról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

123/2015. Kt. Határozat:  

Tárgy: szociális célú utalványok 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú utalványok kiosztására 

3.000.000.- Ft-ot biztosít a költségvetésben elkülönített céltartalék terhére.  

Felkéri a polgármestert az utalványok kiosztásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás Foktő 

Irattár 

 

4. Napirend: Egyéb ügyek 

 

1.)Fák ültetése a községben 

 

Bakai Károly: Hétfő óta járunk utána, hogy hársfát szerezzünk be. Nehézségekbe ütközött. 

Kovács Ottó: A hársa vonza a méheket. A futballpályánál lehet, hogy nem lenne előnyös, nem 

lehetne meccset tartani a méhektől. függetlenül  hogy én hoztam fel. 

Bakai Károly: Magas kőris és fekete dió fa jó lenne. A fekete dió nem terem diót, magasra 

növő, lombos fa.  

Krausz László: Úgy tervezzünk, hogy a későbbiekben a sportpálya átkerül más helyre . 

Bakai: Kötelező 10 db fát ültetni mert az előző polgármester kivágatta a fákat a sportpályánál 

a jegyző kötelezte az új fa ültetésére a közterületen. 

Nyárádi István: Mindenképp kell fa az árnyék miatt. 

Tóth Zoltán: Határozza meg a testület mennyi pénzt biztosít a faültetésre. 

Bakai Károly: Fekete dió, magas kőris jó lesz? 1,50m, 1,80m magas.  



5 db platán  kell az iskolába ültetni. Bruttó 110.000.-FT lenne az iskolába a fa ára. 

Maradjunk a magas kőris, fekete diónál. Az iskolában 5 db platán fát javasoltak. Karót 

teszünk mellé, hogy ne tudják kitörni. Szabad gyökerű fát ültetnénk. Tervet is készítenek  a 

falu bejáratánál a háromszögre is, hogy milyen fákat ültessünk. Ahány gyermek születik annyi 

fát ültetnénk minden évben. Mi vásárolnánk meg a fákat és a szülők ültetnék el. 

Ha egyéb hozzászólás , javaslat nincs kérem kézfenntartással szavazzanak a fák ültetésről ill. 

arról hogy ennek  350.000.-Ft lenne a bekerülési költség. 

 

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

határozatot hozta: 

 

124/2015. Kt. Határozat: 

Tárgy: Fák ültetése a községben 

 

Foktő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 350.000,-Ft-ot biztosít a községben fák 

ültetésére. 

Felkéri a polgármestert hogy a fák beszerzéséről intézkedjen. 

 

Határidő:folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 

 

 

2.) Kerékpár úthoz terület vásárlás 

 

Bakai Károly: Október 26-ra összehívtuk a ingatlan tulajdonosokat, hogy tájékoztassuk őket a 

kerékpárút építéséről, ill. a kerékpárúthoz szükséges terület megvásárlási szándékról. 

Véleményem szerint 1000,-Ft/m2 árat ajánlanánk fel nekik ami lényegében több mint a 

kisajátítási ár lenne. Békességben szeretnénk ezt megoldani, mert tudjuk, hogy mindenki 

ragaszkodik a földjéhez.  

Amennyiben nincs más javaslat, aki egyetért  az 1000Ft/m2 vásárlási árral, szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

 

125/2015. Kt. Határozat: 

Tárgy: Kerékpárút építéséhez szükséges területek megvásárlásának díja  

 

Foktő Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerékpárúthoz szükséges terület 

megvásárlásához 1000Ft/m2 árat ajánl fel az ingatlan tulajdonosainak. 

Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot, valamint a 

szükséges területek megvásárlásával kapcsolatos szerződéseket kösse meg. 

 

 

Határidő:folyamatos 



Felelős: Bakai Károly polgármester  

 

Határozatról értesül:  

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

 

3.)  Lakóházak megvásárlása a községben 

 

Bakai Károly: Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a Kossuth utca és Fő utcai 

lakóház eladó lesz, amit már korábban is vásárlási szándékkal tekintettünk meg. Nem kérek 

szavazást, az ingatlan becsüssel ismét megnézzük, kérek felhatalmazást a tárgyalásra. 

 

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

határozatot hozta: 

 

126/2015. Kt. Határozat: 

Tárgy: Ingatlan vásárlás ügyben meghatalmazás a polgármester részére 

 

 

Foktő község képviselő-testülete meghatalmazza a polgármestert, hogy  a Kossuth utcai és a 

Fő utcai lakóház vásárlása ügyében az ingatlan tulajdonossal tárgyaljon. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

4.) Opel Combo kis teher autó megvásárlása 

 

Szükség lenne egy  kis teher autó megvásárlására, amit ebédhordához ill. anyagbeszerzésre 

használhatnánk. Nincs adója ezért alacsonyabb lenne a fenntartása is. Nem célszerű 

mindennapos használatra használni a OPEL VIVARÓT ami 10 millió forintos autó. 

500.000,-Ft lenne a 2 személyes kis teherautó ára. A bizottsági ülésen ezt már említettem, 

akkor nem történt róla szavazás. 

 

Aki egyetért a kis teherautó megvásárlásával kézfenntartással szavazzon. 

 

Ezt követően Foktő Község Képviselő-testülete 6 igen 1 tartózkodással  az alábbi határozatot 

hozta: 

 

127/2015. Kt. Határozat 

Opel Combo kis teher autó megvásárlása 

 

Foktő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy OPEL COMBO kis teherautót vásárol, 

melyre 500.000,-Ft pénzösszeget biztosít. 

Felkéri a polgármestert hogy a teherautó megvásárlásáról intézkedjen. 

 



Határidő: 30nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Gazdálkodás Foktő 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 

 

5.)Veszélyes fák kivágása 

 

A fő utcán közterületen lévő veszélyes dió fát ki kell vágni. Ezen kívül van még veszélyes 

kivágandó fa a községben, de a legsürgetőbb a Fő utcában lévő diófa. Már a szomszéd 

kerítésében és a járdában is kárt tett. Javasolnám, hogy 50.000Ft-ot szavazzunk meg a 

veszélyes fa kivágására. 

 

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

határozatot hozta: 

 

128/2015. Kt. Határozat 

Tárgy:Veszélyes fák kivágása 

 

Foktő Község Képvelő- testülete 50.000,-Ft-ot biztosít a veszélyes fa kivágásának költségeire. 

Felkéri a polgármestert, hogy  a fa kivágása ügyében intézkedjen. 

 

 

Határidő:30nap 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás Foktő  

Irattár 

 

6.)Petőfi utcai út padkázása 

 

Bakai Károly: Írásos megkeresés érkezett a Petőfi Sándor utcából, hogy néhány hónapja 

elkészült út mentén út padkát készítsünk. Emlékeztetném a képviselő-testületet, hogy ez 

földpadkával tervezett  volt. Én nem javaslom, hogy az útpadkát csináltassuk  meg. Maximum 

mart aszfaltot tudnék javasolni. 

Krausz László: Ha ezt megcsináljuk, jönnek más utcából is. 

Kovács Ottó: Az összes utcában így készült az út. Nem tudom, miért ekkora gond ez? 

Jakabné Horváth Márta: Ha másik utcából jönnek, - akkor ott is segítünk, - csináljuk meg ha 

van pénzünk, keskenyek ezek az utak. 

Krausz László: Télen nem érdemes utat csinálni. 

 

Bakai Károly: aki arra szavaz, hogy ne csináljuk meg a Petőfi Sándor utcában az utat, 

kézfenntartással szavazzon. 

 



Ezt követően Foktő Község Képviselő-testülete 5 igen 2 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

129/2015. Kt. Határozat 

Tárgy:Petőfi utcai út padkázása 

 

Foktő Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi utcában nem készít útpadkát. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

 

Határozatról értesül: 

Varjú László Foktő Petőfi utca 

Irattár 

 

 

6. ) Tájékoztatás a Perczel Mór utcai ház árajánlatáról 

 

Bakai Károly: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Perczel Mór utcai ház 

árajánlatunkra nem kaptunk még választ a tulajdonostól. 

A Petőfi utcában lévő házra is kérünk árajánlatot. 2 millió Ft-ért adná el a tulajdonos. Meg 

kell közösen tekintenünk. 

 

Egyéb kérdés hozzászólás nincs, a polgármester a képviselő-testületi ülést 18 óra 50 perckor 

bezárta. 

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

Bakai Károly      Tóth Zoltán 

polgármester                  aljegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

 

Krausz László      Battáné Pálfi Erzsébet 

         képviselő         képviselő 

 

 

  

 

 


