
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 17 óra  

kezdődő    nyílt üléséről 

 

Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme  

 

Jelen vannak: Bakai  Károly polgármester 

 Battáné Pálfi Erzsébet alpolgármester 

 Jakabné Horváth Márta képviselő  

 Kovács Ottó 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 Nyárádi István és Battáné Pálfi Erzsébet  képviselőket javasolja.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Holler Károlyné 

 

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

egyhangúlag  elfogadja. 

 

Bakai Károly felolvassa a napirendet: 

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszakról 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

2.) Foktő Község Óvodájának beszámolója 

Előadó: Bánki Zoltánné megbízott vezető óvónő 

3.) Foktő Község házorvosának beszámolója a község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: Dr Csoszor Mária háziorvos 

4.) Védőnő beszámolója 

Előadó: Vajda Istvánné védőnő 

5.) Foktő 0136/6/F hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata 

6.) Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás 2014. évi működéséről 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

7.) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

módosított Társulási megállapodás 

Előadó: Bakai Károly polgármester 

8.) Egyéb ügyek 

 

 



A képviselő-testület a napirendet határozat hozatal nélkül egyhangúlag elfogadja. 

 

1.Napirendi pont: Tájékoztatás az utolsó  ülés óta  eltelt időszakról 

 

Bakai Károly polgármester  elmondja, hogy az elmúl képviselő-testületi ülés óta  1 fő részére 

3000,- Ft összegű rendkívüli segély, 1 fő részére 30.000,-Ft gyermek születési támogatás, -  3 

fő részére (4000Ft/fő) összesen 12.000,-Ft települési-lakhatási  támogatás , 1 fő részére 3000,-

Ft gyógyszerköltségre nyújtott támogatás,-  3 fő eltemettető részére (20.000,- Ft/fő) összesen 

60.000,-Ft temetési támogatás kiutalásáról döntött. 

Elmondja, hogy az egészségházat  felújították, falrajzot készítettek.  

Beszámol a sport öltöző felújításáról, a szúnyoggyérítés megrendeléséről, valamint arról, 

hogy  az út felújításokhoz a pályázati anyagok beérkeztek. 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra bocsájtja a beszámoló elfogadását. 

 

Foktő község képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

84/2015 .(VI.24.)Kt. határozat: 

Tárgy:Tájékoztató az elmúlt ülés óta eltelt időszakról 

 

Foktő Község képviselő-testülete elfogadja  a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta 

eltelt időszakról.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Irattár 
 

 

2. Napirendi pont: Foktő Község Óvodájának beszámolója 

 

Bakai Károly: A megbízott vezető óvónőtől által írt óvodai beszámolót írásban ki küldtük. 

Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

Battáné Pálfi Erzsébet:Van-e már óvónő jelentkező? 

Bánki Zoltánné: a „közig..” álláson megjelent az álláshirdetés . Reméljük, tudunk választani a 

jelentkezők közül. 

Nyárádi István: Felrakjuk a facebookra is? 

Bakai Károly: Másfél éves időszakról van szó. A facebookra fel lehet tenni. 

Bánki Zoltánné: 41 gyerekből 28 támogatásban részesülő van, de minden gyermek ingyen 

étkezik, ezúton szeretném megköszönni az önkormányzatnak is a támogatást. 

 

Bakai Károly: Ha több hozzászólás nincs, kérem kézfenntartással szavazzanak a napközi 

otthonos óvoda beszámolójának elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozta: 

 



85./2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Óvoda beszámolója 

 

Foktő Község képviselő-testülete elfogadja  Foktő Község Napközi otthonos Óvodájának 

beszámolóját.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Bánki Zoltánné mb. óvoda vezető 

Irattár 
 

 

 

3. Napirendi pont: Község háziorvosának beszámolója a község egészségügyi helyzetéről 

 

Bakai Károly: Mindenki megkapta a doktornő írásos beszámolóját. Van-e valakinek kérdése 

ezzel kapcsolatosan? 

dr. Csoszor Mária háziorvos: 2014. év a nyugalom ével volt. Nem volt olyan gyermek akinek 

oltása elmarad volna. Szeretném tájékoztatni Önöket arról is, hogy az idei évben 100 éves a 

védőnői szolgálat. 

Bakai Károly: TOP Településfejlesztési Operatív Program megbeszélésen voltam. Az orvosi 

rendelőre pályázati lehetőség nem  lesz. 

 

Bakai Károly: Ha több hozzászólás nincs ezen napirendi ponthoz, kérem szavazzanak, a 

házorvos beszámolójának elfogadásáról. 

 

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

határozatot hozta: 
 

86/2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Házi orvosi beszámolója 

 

Foktő Község képviselő-testülete elfogadja  dr. Csoszor Mária háziorvos beszámolóját a 

község egészségügyi helyzetéről.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Dr Csoszor Mária háziorvos 

Irattár 
 

 

4. Napirendi pont: Védőnő beszámolója 

 



Bakai Károly: A védőnő beszámolóját írásban kiküldtük.  

Bakai Károly: szeretném tájékoztatni a képviselő –testületet, hogy az egészségház épületét 

kívül-belül felújítottuk. 

Vajda Istvánné: Sajnos a gondozott csecsemő létszám a gyermeklétszámmal együtt csökken. a 

szültések száma talán 10 lesz ebben az évben. 

Bakai Károly: Próbáljuk vonzóvá tenni a falut a fejlesztésekkel, - az iskolának adott 

támogatásokkal. 

 

Ha több hozzászólás nincs, kérem kézfenntartással szavazzanak.  

 

Ezt követően a Foktő község képviselő-testülete  a védőnői beszámolóról (6 igen) egyhangú 

szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 

 

87/2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Védőnő beszámolója 

 

Foktő Község képviselő-testülete elfogadja  Vajda Istvánné védőnő beszámolóját a védőnői 

szolgálat munkájáról. 

 

  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Vajda Istvánné védőnő 

Irattár 
 

 

5. napirendi pont: foktői 0131/6/F hrsz-u ingatlan vételi ajánlata 

 

Tóth Zoltán: a 131/6/F hrsz-ú ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt. Más a tulajdonos és más 

a haszonélvező. A tulajdonostól megvásárolhatjuk 600.000,-Ft vételárért. 

Battáné Pálfi Erzsébet: Most jó ez nekünk? 

Bakai Károly: Az Október 6. utcában olcsón tudnánk megvásárolni egy lakóingatlant, és oda 

költöznének a jelenlegi haszonélvezők. 

Tóth Zoltán : A tulajdonos részünkre hajlandó eladni az ingatlant. 

Battáné Pálfi Erzsébet: Ha a mi tulajdonunk és ő lakik benne, akkor milyen minőségben lakik 

ott? 

Tóth Zoltán: Haszonélvezőként. 

Bakai Károly: A haszonélvező az jelenti, hogy élvezi a hasznát, és viseli az ingatlan terheit. 

Tóth Zoltán: Szerződéskötés előtt mindennek utána nézek. Külön szerződésben egyeztetünk a 

haszonélvezővel. 

Bakai Károly: Ha több hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a foktői 0131/6/F hrsz-ú 

ingatlan megvásárlását. 

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

határozatot hozta: 
 

 

 



88/2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: foktői 0131/6/F hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata 

 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 0131/6/F hrsz-ú ingatlant 

megvásárolja 600.000.- Ft-ért.  

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Horváth Krisztián Kalocsa Bátyai út 500/2 hrsz.(ingatlan tulajdonos) 

Irattár 

 

6.Egyéb ügyek: 

 

I. Egyéb ügyek 

 

Bakai Károly: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás 3. számú módosítását írásban megküldtük. 

Van e valakinek hozzászólása, kérdése a megállapodással kapcsolatban? 

(Mivel nincs  a polgármester szavazásra bocsájtja  a módosítás elfogadását.) 

Kérem szavazzanak a módosítás elfogadásáról. 

Ezt követően Foktő Község Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról  (6 

igen ) egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   

 

89/2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása 
 

Foktő Képviselő-testülete megtárgyalta a „Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása” tárgyú 

előterjesztést és a következő döntést hozza. 

A Képviselő testület elfogadja az előterjesztés szerinti Társulási Tanács, Felügyelő Bizottság 

valamint a Tanács helyettes tagjait, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás ez irányú 

módosítása miatt a Társulási megállapodás 3. számú módosításának aláírására.  

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értestül: 

Bakai Károly polgármester 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

Irattár 
 

 



 

II. Egyéb ügyek: 
 

Bakai Károly: A testületi anyagban írásban megküldtük a Beszámoló a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  2014. évi működéséről szóló 

tájékoztatót. 

Van –e valakinek a kiküldött anyaggal kapcsolatos hozzászólása, észrevétele. 

( Észrevétel, kérdés nem volt). 

Bakai Károly: Mivel hozzászólás, észrevétel nincs, szavazásra bocsátom a Homokhátsági 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  2014. évi működéséről szóló 

beszámolóját. 

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

határozatot hozta:  
 

90/2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás  2014. évi működéséről 

 

 

Foktő Önkormányzata Képviselő-testülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről szóló beszámolót elfogadta. 

 

 

Határidő: folyamatos             

Felelős:  Bakai Károly polgármester              

 

Határozatról értestül: 

Bakai Károly polgármester 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

Irattár 
 

III. Egyéb ügyek: 
 

Bakai Károly: A Batthyány u. 16. szám alatti lakóház 2 helyrajzi számon szerepel. A 

tulajdonosát megkerestük a ingatlan megvásárlása céljából, ill. 300.000,-Ft-ot ajánlottunk fel 

az ingatlan vételáraként.  

Van-e valakinek ezzel kapcsolatos véleménye, - mivel korábban már beszéltünk néhány a 

lakatlan ingatlan  megvásárlásáról.  

Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs, kérem szavazzanak a Foktő Batthyány u. 16. szám 

alatti ingatlan megvásárlásáról. 

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

határozatot hozta: 
 

91./2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Batthyány utca 16. számú ingatlan vételi ajánlata 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a  foktői 87 hrsz-ú és  a 

foktői 91 hrsz-ú (Foktő Batthyány utca 16. szám alatti)  ingatlant megvásárolja 300.000.- Ft-

ért.  

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 



Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Markó Ferenc  ingatlan tulajdonos 

Gazdálkodás 

Irattár 
 

 

IV. Egyéb ügyek: 

 

(Krausz László képviselő megérkezett). 

Tóth Zoltán: Az általános iskola épületét fel kellett mérni, tűzvédelmi számításokat , 

komplett, rajzot, felmérést kellett végezni. 

László Zoltán: Tudomásom szerint 400m-ként tűzcsapoknak kell lenniük.  

Bakai Károly: Terveket készítenének, a lépcsőház megépítésével kapcsolatosan. 

Tóth Zoltán: Automata működő ajtó és ablak amit tűzjelzővel kell összekötni, azt bekötve a 

tűzoltósághoz. 

Bakai Károly: 2012 óra komoly előírások vannak. Az iskola statikai tervét is el kellene 

készíteni. 

Nyárádi István: Nem lehetne úgy megoldani, ha az iskola vissza kerülne az önkormányzathoz, 

akkor készítenénk csak el? 

László Zoltán: Nem lehetne, hogy az eddig elvégzett munkát számlázzák ki? 

Bakai Károly: Maga a tervezés legalább fél millió forint. 

Kovács Ottó: Véleményem szerint számlázza ki az eddig elvégzett munkát. 

Tóth Zoltán: Akkor a tervező az eddig felmerült költségeit  számláztatjuk. 

Bakai Károly: Kérem kézfenntartással szavazzanak arról. hogy az eddig elvégzett munkát 

számlázzák re részünkre. 

Ezt követően (7igen) egyhangú szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 

92./2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Magyar László Általános Iskola épületének tervezési koncepciója 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Magyar László Általános 

Iskola lépcsőházának megépítésével kapcsolatos koncepció tervekre 50.000,-Ft + ÁFA 

összeget biztosít.  

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

gazdálkodás 

Irattár 
 

V. Egyéb ügyek: 

 

Bakai Károly: A tegnapi napon voltam az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságnál, hogy a 

Perczel Mór utcában lévő vízügy területen felnőtt játszóteret létesíthessünk. A Vízügyi 

Igazgatóság egyenlőre szóban, - részünkre tartós bérletbe adta határozatlan időre a területet 



felnőtt játszótér létesítésére. Azzal a feltétellel, hogy mi azt folyamatosan karban tartjuk. A 

tizenévesek pihenőhelye lehetne. Arról kérem a képviselő-testület véleményét, hogy 

megrendeljük-e a felnőtt ill.  a gyermek játszóteret, - amit augusztus végére készre lehetne 

építeni?  

Tóth Zoltán: Körülbelül 5.600.000,-Ft- be kerülnének a   kondi gépek, 3.200.000Ft-ba a 

padok, pihenők. Ez hozzávetőlegesen 9.000.000,-Ft. Lennének még kandelláberek  és 

napellenzők is. Összességében 1.200.000,-FT  és 1.400.000, - Ft lenne a bekerülési költsége. 

Bakai Károly: 22-23 millió forintba kerülne a két játszótér, bekerítve, bekamerázva. 

Battáné Pálfi Erzsébet:  Árnyékolót is lehetne felé rakatni? 

Bakai Károly: Természetesen lesz árnyékoló is egy részén. Reggel 7 órától őrizni fogják. 

 

Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, kérem kézfenntartással szavazzanak a gyermek 

és felnőtt játszótér megrendeléséről. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangú (7igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

93./2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Foktő Bajcsy Zsilinszky-fő út sarkén lévő  gyermek  játszótér kivitelezésének 

megrendelése. 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Foktő  Bajcsy Zsilinszky 

utca  –Fő út sarkán lévő „gyermek játszótér” kivitelezési munkáit megrendeli melyre 

13.350.000,-Ft pénzösszeget biztosít a fejlesztési céltartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a  munka megrendelésére, ill.  a  vállalkozóval történő 

szerződés megkötésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

Gazdálkodás 

Irattár 
 

VI. Egyéb ügyek: 

 

Kérem az előbb elmondottak alapján szavazzanak a gyermek játszótér létesítéséről, 

megrendeléséről. 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 

94./2015. (VI. 24.) Kt. határozat 

Tárgy: Foktő Perczel Mór . utcai „felnőtt”  játszótér kivitelezésének megrendelése. 

 

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  Foktő  Perczel Mór. utcai 

„felnőtt” játszótér kivitelezési munkáit megrendeli, melyre 8.740.000,-Ft pénzösszeget 

biztosít a fejlesztési céltartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert a  munka megrendelésére, ill.  a  vállalkozóval történő 

szerződés megkötésére. 

 



Határidő: azonnal 

Felelős:   Bakai Károly polgármester 

Határozatról értesül: 

Bakai Károly polgármester 

gazdálkodás 

Irattár 
 

 

 

Bakai Károly: Voltam Pakson 41 polgármester társammal együtt a JETA Egyesület tagjaként, 

(jövőnk energiája) ahol Lázár János miniszter helyettes úr tartott előadást. Beszélt pályázati 

lehetőségekről. Fejlesztési lehetőségekről  tájékoztatott, ahol könnyített pályázatra  lesz 

lehetőség.  

 

Hétfőn voltunk Rideg László úrnál, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy öt év alatt 200 millió 

forint hívható le Foktő részére. Természetesen ez a pénz kerékpár útra is lehívható. 

Elmondtuk, hogy  a munkába járás és a biztonságos közlekedés miatt van szükség a 

kerékpárút építésére, amiből 80 millió forintot kaphatnánk pályázati összegből, - véleményem 

szerint pedig 100 millió forintból pedig meg lehetné építeni a kerékpár utat. Azt viszont 

mérlegelni kell, hogy ha a kerékpárút jó  felét meg tudjuk finanszírozni a képviselő-

testületnek   fel kell vállalni, hogy inkább később legyen a kerékpárút és a pályázati pénzből, - 

vagy saját összegből finanszírozzuk. 

Novemberre lehetne betonos kerékpár út, ami nem lesz le aszfaltozva, - csak a jövő évben. 

Nem lesz átadva, pályázati kiírás után történne az aszfaltozás és utána adnánk át. 

 

Tóth Zoltán: A könyvtár pályázatunka lehúzták, energia racionálásra érhető el a pályázati 

pénz. (szigetelés, ajtó, ablak) . 

 

Bakai Károly: Közmunka programba beterjesztett mezőgazdasági gépeket beterjesztettük, úgy 

néz ki, hogy megkapjuk rá a finanszírozást. 
 

Mivel egyéb napirendi pont nincs, a polgármester a  képviselő-testületi ülést 19 óra 52 perckor bezárja.  

 

 

kmft. 

 

 

 

Bakai Károly     Tóth Zoltán 

polgármester     aljegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

 

Battán Pálfi Erzsébet    Nyárádi István 

képviselő        képviselő 

 


