JEGYZŐKÖNYV
Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 03 - án, 17 órakor
kezdődő nyílt 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 Jakabné Horváth Márta és Nyárádi István képviselőket javasolja.
Jegyzőkönyvvezető: Holler Károlyné
A testület határozat hozatal nélkül a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát,
egyhangúlag elfogadja.
___________________________________________________________________________
Bakai Károly polgármester:
1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
Előadó: Bakai Károly polgármester
2.) Beszámoló a helyi önkormányzatok társulásairól
Előadó: Bakai Károly
3.) Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról
Előadó: Vén Zita
4.) Tájékoztató a helyi adókról, a helyi adókból származó bevételek alakulásáról,
adótartozásokról
Előadó: Tóth Zoltán jegyző
5.) Egyéb ügyek
A testület a napirendet 7 igen szavazattal határozat hozatal nélkül egyhangúlag elfogadja.

1.) Napirend: Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról
Bakai Károly : (Tájékoztatja a képviselő-testületet az eltelt időszak óta eltelt intézkedéseiről. )
Tájékoztatja a képviselő –testületet, hogy az előző időszak óta eltelt képviselő-testületi ülés
óta a polgármesteri hatáskörbe utalt szociális ügyekben az alábbi intézkedéseket tette:
rendkívüli települési támogatásként 9000,-Ft (3 fő részére), gyermekszületési támogatásként:
60.000Ft, (2 fő részére), települési lakhatási támogatás 28.000,-Ft ((7fő) részére), települési
lakhatási támogatás gyógyszerköltség kompenzálására 3000Ft (1fő részére) kiutalásáról
intézkedett .
Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a tájékoztatás elfogadását.
Foktő Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75./2015. (VI. 03.) 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: Beszámoló a helyi önkormányzatok társulásairól
Bakai Károly polgármester beszámol a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működéséről Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy hónapon
belül a lakosság részére sárga fedelű kukákat biztosítanak, mely a szelektív hulladék
gyűjtésére szolgál.
Tóth Zoltán: Gazdaságosabb külön gyűjteni a szemetet, mint két autóval szállítani.
Bakai Károly: elmondja, hogy a TEIT – ben is tag a község, beszámol a TEIT munkájáról, az
építeni kívánt híd tervezési munkálatairól.
Elmondja, hogy a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a következő
napirendi pontban írásban számol be a 2014. évi munkájáról.
Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a helyi önkormányzati társulásról szóló beszámoló
elfogadását.
Foktő Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76./2015. (VI. 03.) Kt. határozat
Tárgy: beszámoló helyi önkormányzatok társulásiról

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
társulásairól szóló beszámolót.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakai Károly polgármester
Erről értesül:
Bakai Károly polgármester
Irattár
3. Napirend: Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat munkájáról
Bakai Károly: Vén Zita családgondozó munkájával meg vagyok elégedve, agilis
családsegítőnek tartom. A közel jövőben még úgy gondolom, hogy a családsegítő
Társulásban maradunk Dunaszentbenedekkel.
Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a beszámoló elfogadását.
Foktő Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77./2015. (VI. 03.) Kt. határozat
Tárgy: beszámoló a Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkájáról
Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kis-Dunamenti
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Foktői Telephelyének beszámolóját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakai Károly polgármester
A határozatról értesül:
Bakai Károly polgármester
Kis-Dunamenti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Irattár
4. Napirend: Tájékoztató a helyi adókról, a helyi adókból származó bevételek
alakulásáról,
Tóth Zoltán: Elég szépen fizetgetik az adókat, a felszólításokat is folyamatosan küldjük ki.
Van egy személy, aki a felszólítás ellenére sem fizette be a talajterhelési hátralékát. Most már
rákötött a szennyvízhálózatra de a tarozása fennmaradt a rendelt szerint előírt mértékben.
Bakai Károly: Ha egyéb kérdés, hozzászólás nincs, kéri a beszámoló elfogadását.
Foktő Község Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
78./2015. (VI. 03.) Kt. határozat
Tárgy: Tájékoztató a helyi adókról, a helyi adókból származó bevételek alakulásáról,
adótartozásokról.

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adókról,
a helyi adókból származó bevételek alakulásáról, adótartozásokról az aljegyző tájékoztatóját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakai Károly polgármester
Határozatról értesül:
Bakai Károly
Tóth Zoltán aljegyző
Irattár
5. Egyéb ügyek
I. Kalocsai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolója
Bakai Károly: A Kalocsai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság évente megküldi részünkre az
előző évi beszámolóját. Részemről részletes tájékoztatást kaptam a tűzoltóság 2014. évi
munkájáról. Kérem, amennyiben nincs hozzászólás az előterjesztéshez, kézfenntartással
szavazzanak.
Ezt követően a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79./2015. (VI. 03.) Kt. határozat
Tárgy: Kalocsai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolója
Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kalocsai
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2014. évi beszámolóját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakai Károly polgármester
Határozatról értesül:
Bakai Károly
Kalocsai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
Irattár

II. Ajánlattételi dokumentáció kül és belterületi utak felújítása
Tóth Zoltán: Több napon keresztül mérték fel a munkálatokat. Saját műszaki ellenőrünk lesz
és felújítás után fizetünk, ill. 50%-os készültségi foknál.
Nyárádi István: 30 millió referenciát érdemes lenne megemelni.
Jakabné Horváth Márta: elég alacsony a 9. oldalon a jótállási biztosíték. Legalább 10%-nak
kellene lennie a 2,5 % helyett.
Bakai Károly: Addig nem kapja meg az összeg, 2. felét amíg a mi általunk fizetett műszaki
ellenőr azt át nem veszi.
Nyárádi István: Soltút?
Bakai Károly: bárki nyerhet, 3 cég van a meghívásos pályázaton felkérve.
Jakabné Horváth Márta: Az ajánlattételi határidőt most határozzuk meg?

Tóth Zoltán: Felemelhetjük 10%-ra a jótállási biztosítékot,- de annyit nem fognak itt hagyni, az a nyereségük összege lenne. Jótállási garancia nélkül is vissza kell jönniük. Emeljük-e fel
a 2,5%-ot ? Kinek van ehhez hozzászólása?
Jakabné Horváth Márta: Szerintem emeljük fel.
(Bakai Károly, Batáné Pálfi Erzsébet, Krausz László, Kovács Ottó, Mészáros Béla Nyárádi
István a 2,5 %-os jótállási garanciát elfogadhatónak tartja.)
Tóth Zoltán: az ajánlattételi dokumentációnak kötelező része a vállalkozási szerződés. Ha a
képviselő-testület elfogadja akkor a vállalkozási szerződéssel együtt kell elfogadnia. Az
előterjesztés 8.3 pontjában az első résszámla 50%-os készültségi foknál teljesítenénk, a 2.
fizetési teljesítés a 100%-os készültségi foknál történne.
Bakai Károly: Azért meghívásos a pályázat, hogy „kalandorok „kíméljenek. Zártkörű, mert e
cégeknek van referenciája. Megbízhatóak.
Tóth Zoltán: Ha a dokumentációval kapcsolatosan más az észrevétel nincs , - akkor utanként
elmondanám a munkálatokat.
Aradi utca: 6 db fekvő rendőrt helyeznénk el. Van benne némi nemű pici veszély, - ha
esetlegesen valakinek kára származna. Lehet kevesebbet, - 3db-ot is berakni.
Jókai utca: 1. szakasz (felmarják a talajt, 3m széles útburkolatot tervezünk, - mert attól
szélesebbhez építési engedély szükséges., egyúttal a csapadékvíz elfolyásáról is gondoskodik
a kivitelező. Ez nem aszfalt út, hanem, - ez átitatott zúzalékkal borított, - egy-két év múlva
olyan lesz mint az aszfalt út, - nem klasszikus aszfalt út lesz.
Nyárádi István: Ehhez nem lehetne lakossági tájékoztatót, hogy ne sztrádát várjanak?
Bakai Károly: A Jókai utca kihasználtsága alacsony. Beszéltem a lakossággal, - nem kívánnak
kiváló utat. az a kérésük, hogy a csapadékvíz ne folyjon be az udvarukba., - és ne legyen sár.
Októberben is elmondtam ezt a lakosságnak. A Jókai utca II. szakasz ugyan úgy készül, mint
az I. szakasz. A Kossuth utca 4,5m széles lesz. ott nagy a forgalom.
Tóth Zoltán: Október 6. u. 4m széles lesz, zúzott kővel lesz lezárva a 2 réteg aszfalt burkolat
fedi majd. A jelenlegi út alapja lesz az új útnak. Lesznek az utakban gyűjtő aknák, a
csapadékvíz elvezetése miatt.
Bakai Károly: Kikötés, hogy akinek szilárd burkolatú kocsibejárója van az utcán, annak
vissza kell állítani az eredeti állapotot. Akinek földes bejárója van, annak nem fognak szilárd
burkolatú bejárót építeni.
Tóth Zoltán: Batthyány utca: A régi vízlevezető árok megmarad. Az összes útra folyó víz a
„K” szegélyre fog folyni.
Nyárádi István: Nehogy az legyen, hogy a Batthyány utcában a Boldizsárék háza előtt lévő
vízgyűjtő miatt a ház károsodjon.
Tóth Zoltán: A vállalkozónak erre külön felhívjuk a figyelmét.
Jakabné Horváth Márta: Ez az út milyen széles lesz?
Tóth Zoltán: 3m széles + padka rendezés.
Bakai Károly: aki egyetért a közbeszerzési eljárásban foglaltakkal, figyelembe véve az
elmondottakkal, módosítva (50% készültségi foknál 1. számla, 100% készültségi foknál 2.
számla) kézfenntartással szavazzon.
Ezt követően a képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80./2015. (VI. 03.) Kt. határozat
Tárgy: bel-és külterületi utak felújítására ajánlati dokumentáció
Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a foktői bel –és
külterületi utak felújításával kapcsolatos ajánlattételi dokumentációt.

Határidő: folyamatos
Felelős: Bakai Károly polgármester
Határozatról értesül:
Bakai Károly polgármester
Gazdálkodás
Irattár
III. foktői 0131/6/D hrsz-ú ingatlant alatti ingatlan megvásárlása
Bakai Károly: A Foktő 0131/6/D hrsz-ú ingatlant megvásárlásra árajánlatot kaptunk
600.000Ft,- ért. Szerintem érdemes lenne megvásárolni, amennyiben tiszta a tulajdoni lapja.
Battáné Pálfi Erzsébet: Mit akarunk vele csinálni? Kell nekünk ez az épület?
Bakai Károly: Ha tiszta az épület , - akkor vásároljuk meg a lakóházat 600.000Ft,- ért.
Tudunk vele mit kezdeni, a sport komplexumot oda tervezzük és ez is azon a területen van.
Amennyiben ezzel egyetértenek, kérem kézfenntartással szavazzanak.
Ezt követően a Foktő Község képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
81./2015. (VI. 03.) Kt. határozat
Tárgy: foktői 0131/6/D hrsz-ú ingatlan megvásárlása
Foktő Község Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a foktői 0131/6/D hrsz-ú ingatlant
600.000,-Ft vételárért megvásárolja.
Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: 30 nap
Felelős: Bakai Károly polgármester
A határozatról értesül:
Bakai Károly polgármester
Gazdálkodás
Vaszily Ilona Foktő Jókai u.
IV. Pintér Péter József szobrainak megvásárlása
Bakai Károly: Megkeresett Pintér Péter József foktői lakos aki egy szobrot szeretne az
önkormányzatnak értékesíteni. Részemről én nem szeretnék szobrot vásárolni, nem is
javasolnám annak megvásárlását.
Kérem aki ezzel egyetért, kézfenntartással szavazzon.

Ezt követően a Foktő Község képviselő-testülete 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
82./2015. (VI. 03.) Kt. határozat
Tárgy: Pintér Péter József szobrainak megvásárlása
Foktő Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pintér Péter József foktői lakostól nem
vásárolja meg az általa készített és vásárlásra ajánlott szobrot.
Határidő: 30 nap
Felelős: Bakai Károly polgármester
Határozatról értesül:
Bakai Károly polgármester
Pintér Péter József
Irattár
V. Kerékpárúttal kapcsolatos tájékoztató
Bakai Károly: A kerékpárúttal kapcsolatosan tájékoztatom, hogy június első hetében hozzák a
kerékpárút terveket.
Nyárádi István: A víz elvezetést sikerült megtervezni?
Bakai Károly: Igen , - már olyan tervekkel megyünk oda.
Tóth Zoltán: A KKK fele el tudjuk indítani az engedélyezési tervdokumentációt. Ha a KKK
ezt jóváhagyja, akkor a rendezési terv készítője is megkapja és azonnal elkészítik a rendezési
tervet. A kerékpárút is beadjuk a pályázatot, mivel után finanszírozott is lehet.
Nyárádi István: Egy Önkormányzati KFT-t lehetne leétesíteni, - mivel elég sok a beruházás.
Így vissza igényelhetnénk az ÁFÁ-t, amit máshova tudnánk költeni. Járjuk már körbe ezt a
dolgot.
Bakai Károly: Ezen és is gondolkodtam. Nem látok bele tisztán. Az ÁFA vissza igényléshez
mindenképp kell egy KFT.
Tóth Zoltán: Nem látok létjogosultságot a nagy beruházások után. Utána nézek.
Több napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni a részvételt, és a testületi ülést 19 óra
52 perckor bezárja.
kmft.
Bakai Károly
polgármester

Tóth Zoltán
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Jakabné Horváth Márta
képviselő

Nyárádi István
képviselő

