
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 15-én, 07 óra 30 

perckor kezdődő  rendkívüli  nyílt üléséről 

 

Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme  

 

Jelen vannak: Bakai  Károly polgármester 

 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 6 jelen van. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Kovács Ottó   és Mészáros Béla  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 ülésnek egyetlen 

naprendi pontja:  

1.) Foktő község Önkormányzatának részéről az általános iskola átvételének 

lehetősége a Klebelsberg intézménytől.   

 

A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét határozathozatal nélkül 

egyhangúlag elfogadja. 

 

Bakai Károly: Az általános iskola átvételének feltételeiről nem sokat tudunk. Feltételezhető, 

hogy az adó-erő képességünket nézik az állami támogatást illetően, ebből következik, hogy 

nem sok állami támogatást kapnánk a működtetésre és fenntartásra. Körülbelül 50 millió 

forint lenne az iskola üzemeltetése éves szinten. Az önkormányzat így is sok mindennel 

támogatja az iskolát, hiszen a mi gyermekink járnak a helyi iskolába. 

Kovács Ottó: Az a probléma, hogy nem látjuk az anyagi következményeit. 

Nyárádi István: Úgy támogassuk továbbra is az iskolát mint eddig, de ne vegyük vissza teljes 

egészében. 

Bakai Károly: Ha több hozzászólás, javaslat nincs, szavazásra bocsátom, hogy Foktő Község 

Önkormányzata nem kívánja a Magyar László Általános Iskolát visszavenni, ill. önállóan 

működtetni. 

 



Ezt követően Foktő község képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 83./2015. (VI. 15.) Kt. határozat 

Tárgy: Foktői Magyar László Általános Iskola működtetői feladatainak átvétele 

 

Foktő Község képviselő-testülete  a 2011. évi CXC tv. 76. § 4. bek. alapján úgy dönt, hogy  

hogy a Foktői Magyar László Általános Iskolával kapcsolatos  működtetői feladatokat  nem 

kívánja  ellátni.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Klebelsberg Kalocsai Tankerülete Kalocsa 

Irattár 

 

Több napirendi pont nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és a képviselő-testületi 

ülést 8 óra 45 perckor bezárja. 

 

 

 

 

 

Bakai Károly         Tóth Zoltán 

polgármester           aljegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Kovács Ottó        Mészáros Béla 

 képviselő            képviselő 


