JEGYZŐKÖNYV
Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án, 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
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 Krausz László és Battáné Pálfi Erzsébet 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 ülés naprendi pontjait:
1.) Hulladékgazdálkodási rendelet
Előadó: Tóth Zoltán aljegyző
2.) Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előadó: Bakai Károly polgármester
3.) Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázat
Előadó: Bakai Károly polgármester
4.) Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásával kapcsolatos pályázat
Előadó: Bakai Károly polgármester
5.) Kamera rendszer kiépítése közterületen
Előadó: Bakai Károly polgármester
6.) Egyéb ügyek
Előadó: Bakai Károly polgármester
Foktő Község képviselő –testülete határozathozatal nélkül kézfenntartással elfogadja a
napirendi pontokat.
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1. Napirend: Hulladékgazdálkodási rendelet
Bakai Károly: A Hulladékrendeletet tervezetét írásban már kiküldtük. Van-e valakinek ezzel
kapcsolatos észrevétele?
Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a rendelet tervezetet
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Bakai Károly: Kérem amennyiben egyet értenek a
helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló rendelet tervezettel kézfenntartással szavazzanak.
Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
(a rendelet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)

2. Napirend: Óvodavezetői Pályázat
Bakai Károly: A jelenlegi megbízott óvodavezető volt az egyedüli pályázó Pályázatát minden
testületi tag megkapta. Valamennyien megkapták a szülői munkaközösség és a nevelő testület
véleményét tartalmazó jegyzőkönyvét is. Szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés a
pályázó óvoda vezetői pályázatával kapcsolatosan? Bánki Zoltánné nem kérte pályázatának
zárt ülésen történő elbírálását.
Megjegyezném, hogy jelenleg az óvodában 4 óvónő és 2 kisegítő dajka foglalkozik a
gyerekekkel , ill. látja el őket. A pályázó Bánki Zoltánné kinevezése 5 évre szólna.
Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság az vezető óvónői
pályázatra Bánki Zoltánné benyújtott pályázatát megvitatta és elfogadásra javasolja.
Bakai Károly: Kérem, hogy aki ezzel egyet ért kézfenntartással szavazzon.
Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
99/ 2015.(VIII.26.) Kt. határozat:
Tárgy: megbízás Foktő Község Óvodája intézményvezetői feladatainak ellátására
1.) Foktő Község Önkormányzat Képviselő- testülete Foktő Község Óvodája
intézményvezetői beosztás ellátására Bánki Zoltánné, Kalocsa 48-as házak X. u. 20 szám
alatti lakosnak megbízást ad.
2.)A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1-től 2020. július 31-ig
szól.
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3.) a díjazását a 2011. CIX. tv. alapján, besorolás szerint, vezetői pótlékát az illetményalap 40
% - ban- határozza meg.
4.) felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos feladatok ellátására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Bánki Zoltánné Kalocsa 48-as házak X. u. 20 szám
Gazdálkodás
Polgármester
Irattár

3. Napirend: Jövőnk

Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázat

Bakai Károly: Nem nyertünk a konyha felújításra korábban benyújtott pályázaton. Most
lehetőség lenne a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályázat benyújtására.
Pályázzunk-e vagy sem? Amennyiben igen, akkor szükség van 10.500.000.- Ft önerő
biztosítására. Kérem a véleményeket.
Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság az Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázat lehetőségét megvitatta és pályázat
benyújtását és az önerő biztosítását javasolja.
Bakai Károly: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz benyújtandó pályázat lehetőségével éljünk és pályázatot nyújtsunk be
biztosítva a 10.500.000.-Ft önerőt a napközi otthonos konyha felújítására, kézfenntartással
szavazzon.
Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
100/ 2015.(VIII.26.) Kt. határozat
Tárgy: Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó pályázat

1.

2.
3.

Foktő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtandó „a térségi-, infrastruktúra
fejlesztés és az életminőség javítása” tárgyában kiírt pályázaton részt vesz és
pályázatot nyújt be a közétkeztetési feltételek javításának érdekében.
Biztosítja a pályázathoz szükséges 10.500.000.- Ft önerőt, a költségvetésben
elkülönített céltartalék előirányzat terhére.
Felkéri a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítésére,
valamint a pályázat benyújtására.

Határidő: 2015. szeptember 15.
Felelős: Bakai Károly polgármester
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Határozatról értesül:
1.) Gazdálkodás
2.) Polgármester
3.) Irattár
4.Napirend: Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatásával kapcsolatos pályázat .
Bakai Károly polgármester: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdet az
önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására. A pályázati alcélok közt lehetőség van olyan épület felújítására melyben
igazgatási tevékenységet végeznek. A pályázat támogatásának mértéke 100%. A pályázat
segítségével szeretnénk a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének teljes felújítását elvégezni.
A pályázat költségvetése előreláthatólag br.16 millió forint.
Kérem szíves hozzájárulásukat ahhoz, hogy az önkormányzat a pályázatot 2015. szeptember
1-ei határnappal beadhassa.
Krausz László: A Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásával kapcsolatos pályázat lehetőségét megvitatta és javasolja a pályázat benyújtását.
Bakai Károly: aki egyetért azzal, hogy Foktő Község Önkormányzata 2015. szeptember 1-i
határnappal beadhassa az Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatásával kapcsolatos pályázatot a hivatal tető felújításának céljára,
kérem kézfenntartással szavazzon.
Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
101/ 2015.(VIII.26.) Kt. határozat
Tárgy: Adósságkonszolidációban nem részesült
fejlesztéseinek támogatásával kapcsolatos pályázat

települési

önkormányzatok

Foktő
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
dönt
arról,
hogy
az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatásával kapcsolatos pályázat keretében a polgármesteri hivatal tetőfelújítására
pályázatot nyújt be.
Határidő: 2015.szeptember 1.
Felelős: Bakai Károly polgármester
Határozatról értesül:
1.) Gazdálkodás
2.) Polgármester
3.) Irattár
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5.)Napirend:Kamerarendszer kiépítése:
Bakai Károly: a bizottsági ülésen már úgy tudom, hogy tárgyalták a felnőtt és gyermek
játszótérre kihelyezendő kamerákról.
Nyárádi István: szabadtéri pingpong asztalt is jó lenne kitenni , ha lenne rá lehetőség.
Bakai Károly: Nézzük meg , hogy mennyibe kerül, lehetséges.
Krausz László: a Településfejlesztési Pénzügyi és Közoktatási Bizottság a kamerák
kihelyezését ill. a kamerarendszer kiépítésének lehetőségét megtárgyalta és támogatja a
kamerák elhelyezését mindkét játszótéren. Az ehhez szükséges pénzeszköz biztosítását
javasolta.
Bakai Károly: Aki egyetért a felnőtt és gyermekjátszótéren a kamerarendszer kiépítésével,
kézfenntartással szavazzon.
Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

102/ 2015.(VIII.26.) Kt. határozat
Tárgy: Kamerarendszer kiépítése a felnőtt és gyermek játszótéren
1.) Foktő Község Önkormányzata úgy dönt, hogy a felnőtt és gyermekjátszótéren
kamerarendszer kiépítését támogatja , biztosítja a beruházáshoz szükséges
pénzösszeget önerőt, a költségvetésben elkülönített céltartalék előirányzat terhére.
2.) Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozóval történő szerződés megkötésre, a
munka megrendelésére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Bakai Károly polgármester
Határozatról értesül:
1.) Gazdálkodás
2.) Polgármester
3.) Irattár
6. Napirend: Egyéb ügyek:
I.
Tóth Zoltán: Foktő Község Önkormányzata a tanulók részére az ingyenes tankönyvekre
1.000.000.- Ft keretösszeget biztosított a költségvetésben. A Speciális Általános Iskolába járó
tanulók esetében készpénzt nem kapnak a tanulók, hanem a becsatolt befizetett csekken
szereplő összeget biztosítja számukra az önkormányzat.
A speciális általános iskolások részére: 5800.-Ft, középiskolások részére: 10.000.-Ft,
Felsőoktatási intézménybe járók részére 25 éves korig 14.000.-Ft az iskolalátogatási igazolás
csatolásával. Kiszámítása úgy történik, hogy a gyermekvédelmi kedvezményben részülők
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esetében az 5.800 Ft-ot amit részükre központilag biztosítanak, levonjuk az összegből, és a
fennmaradó összeget kapják kézhez.
Kérem a képviselő-testülete, hogy szavazásával erősítse meg, a költségvetésben biztosított
kertösszeg a felsoroltak szerinti szétosztását.
Bakai Károly: Kérem kézfenntartással szavazzanak, amennyiben egyetértenek a jegyző úrral a
tankönyvtámogatás elosztásának mértékében.
Ezt követően Foktő Község képviselő-testülete egyhangú (7 igen) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
103./ 2015.(VIII.26.) Kt. határozat
Tárgy: Tankönyvtámogatás az iskolások részére
1) Foktő Község képviselő-testülete úgy dönt, hogy beiskolázási támogatást nyújt az
alap, közép a felsőoktatásban részesülő tanulókat.
A speciális általános iskolába járó tanulók részre: 5800,-Ft
a középiskolás tanulók részére:10.000,-Ft
a felsőfokú oktatásban részesülő nappali tagozatos hallgatók részére 25 éves korig:
14.000,-Ft.
A Foktőre járó általános iskolai tanulók számára a tankönyvtámogatás árát a
Képviselő-testület megtéríti, részükre beiskolázási támogatás kifizetésére nem kerül
sor.
A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulók a gyermekvédelmi kedvezmény és
a fent megállapított beiskolázási támogatás különbözetében részesülnek.
2.) A támogatást a kérelmező iskolalátogatási igazolás ellenében veheti át a Polgármesteri
Hivatal gazdálkodási csoportjánál.
3.) A támogatás 2015. november 30. napjáig igényelhető.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a beiskolázási
támogatás kifizetéséről.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bakai Károly polgármester
Határozatról értesül:
1.) Polgármester
2.) Gazdálkodás
3.) Iratár

II.
Bakai Károly: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy beszéltem a ÁFÉSZ
vezetőivel az ügyben, hogy
Petőfi S. utcában lévő „Vegyes bolt” melletti területet
megvásárolnánk, ami a alkalmas lenne kézi labda pálya kialakítására. Közölték, hogy 25-30E
Ft lenne a havi bérlete. Én ezt soknak tartom, ilyen összegért nem javaslom bérbe venni.
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III.
Bakai Károly: Leállítottam a sport öltöző további munkálatait, mert a testület által
meghatározott keret elfogyott. Szeptemberben a munkaterv szerinti ülésen majd szavazunk
róla. Még kb. 800.000.-Ft-ra lenne szükség. Vízszerelésre és aljzat burkolatra lenne még
szükség.
IV.
Bakai Károly: Tájékoztatja a képviselő-testületet a kerékpárút jelenlegi tervezési
munkálatairól, - hogy kisajátításra is szükség lesz.
Tájékoztatja a testület tagjait arról is, hogy a TOP-os pályázatot még nem írták ki, de várjuk
és bízunk a sikerben, mert a kerékpárút költségeinek nagy részét ezen a pályázaton meg
tudnánk szerezni.
Tóth Zoltán: Kérem, hogy a lakosság felé is képviselők így próbálják meg kommunikálni a
tényeket.
V.
Battáné Pálfi Erzsébet: A főtér parkosítási részét és a szökőkút környékét is át kellene építeni,
ill. felújítani.
Bakai Károly: ennek is készen vannak a látványtervei. Jegyző úrnál megtekinthető. Először a
belső udvart építjük ki, parkosítjuk, azután kerülhet szóba a tér kialakítása.
Mivel több napirendi pont nincs, a polgármester a testületi-ülést 18óra 15 perckor bezárja.

kmft.

Bakai Károly
polgármester

Tóth Zoltán
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Krausz László
képviselő

Battáné Pálfi Erzsébet
képviselő
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