Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu
Szám: 138-2/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 19-én 16 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Községi Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Györffy Miklós (a 2. napirendi pont tárgyalásától van jelen)
- Kollár Zsanett
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné
Meghívottak, lakosság részéről: 2 fő
Szalai Zoltán polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 fő, a
testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Horváth Tibor
képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.19.) határozata
A képviselő-testület Potyondi János alpolgármestert és Horváth Tibor képviselőt
megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.19.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását hagyta jóvá:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Döntés a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak fizetendő tagi hozzájárulásról
és az intézményi térítési díjainak meghatározásáról
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6/a.) Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének támogatási
kérelme
6/b.) Közalkalmazotti állás helyettesítésének véleményezése
Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Szalai Zoltán polgármester ismerteti beszámolóját.
Lejárt határidejű határozatok:
2014. december 22-én a képviselő-testület megtartotta az éves közmeghallgatást, ahol
jóváhagyta 219/2014.(XII.22) határozatával a polgármesternek a tájékoztatóját az
önkormányzat 2014. évi eredményeiről és 2015. évi lehetőségeiről.
220/2014.(XII.22.) határozata
A képviselő-testület a 2015. évi belső ellenőrzési témaként a közbeszerzések lebonyolításának
felülvizsgálatát jelölte meg.
221/2014.(XII.22.) határozata
A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel 2013. november 21. napján
aláírt megállapodás V.7. pontjában előírt kötelezettségének megfelelően nyilatkozatot tett, az
5801 hrsz-ú ingatlanra a megállapodásban vállalt „Beépítetlen terület - parkoló” hasznosítási
cél megvalósítására történő hasznosításáról, amelyről az MNV. Zrt. értesítése megtörtént.
A napirend után képviselői javaslat volt, közterületnek más, nem megengedett célú
használatának ellenőrzése.
A felszólítások kiküldésre kerültek az érintettek részére a tárolt anyagok, eszközök,
gépjárművek eltávolítására vonatkozóan.
Zárt ülésen a Képviselő-testület döntött közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő
megszüntetéséről, továbbá döntött a képviselő-testület szociális ügyekben.
Két ülés között történt fontosabb események
A közösségi házba a könyvtári pályázat keretében beszerzett bútorok is megérkeztek. A héten
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a győri Megyei Könyvtár elvégzi a könyvek leltározását és selejtezését, azután pedig
megtörténik az átköltözés.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.19.) határozata
A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban foglalt
feladatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolóját.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Megérkezik az ülésre Györffy Miklós képviselő, az ülésen jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Pálfi Zoltánné jegyző: Az előterjesztés alapján szóban is ismerteti a változásokat. Javasolja,
hogy új rendeletet alkosson meg a testület a tervezetnek megfelelően.
Szalai Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés alapján a rendelet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta
1/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Összefoglalja az írásos előterjesztés főbb adatait.
Szalai Zoltán polgármester: A mozit visszavásárolnák az evangélikus egyháztól, a tűzoltó
egyesület pályázatból fel tudná újítani az épületet és ott egy tűzoltó szertárat alakítanának ki.
A pályázatokra mindig időben fel kell készülni. Az egyház értékbecslővel megnézeti az
épületet és azután közli a vételárat. Az önkormányzat annyiért vásárolná vissza, mint
amennyiért eladta.
Potyondi János alpolgármester: A faluban sok mindent hallani, az egyház nem pályázott az
épület felújítására? Egyáltalán tehermentes az ingatlan?
Potyondi Veronika képviselő: Nem rossz az épület állapota, csak azóta továbbromlott, mióta
az önkormányzat eladta az egyháznak, már nem ér annyit, mint akkor.
Szalai Zoltán polgármester: Az egyházzal még biztosan lehet tárgyalni az ár kérdésében.
Györffy Miklós képviselő: A lélekszám csökken a településen, tudja, hogy nem lehet ilyen
célra pályázatot találni. Valamilyen megoldás kellene, akár önkormányzati lakásokat lehetne
kialakítani.
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Szalai Zoltán polgármester: Házat lehetne vásárolni a falu közepén és azt átalakítani.
Pálfi Zoltánné jegyző: A tervezetben szerepel letelepedési támogatást, ezzel is nőhet a
lakosságszám. A soron következő ülésre elkészül a feltételeket szabályozó rendelet-tervezet.
Potyondi Veronika képviselő: A közfoglalkoztatásnak sincs sok értelme.
Szalai Zoltán polgármester: Tavalyi évben még a Közút Kht. is helyezett ki a településre két
közfoglalkoztatottat utak karbantartására. Itt dolgoztak a faluban, de a Kht. alkalmazottai
voltak.
Polgármester cafetéria juttatása
Pálfi Zoltánné jegyző:
A tervezetben szerepel a főállású polgármester cafetéria-juttatásának összege is. A
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Ktv.) 225/L.§
(1) bekezdése alapján: „a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően
alkalmazni kell a 150-153/A. §-t”, amely az egyéb juttatásokról rendelkezik.
A polgármesterre vonatkozó cafetéria-rendszerrel kapcsolatos részletes szabályozás
elfogadására a munkáltatói jogkört gyakorló képviselő-testület jogosult. A képviselőtestületnek a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegéről egyedi határozattal kell
dönteni.
A cafetéria-juttatás éves összege a Kttv. 151. § -ában foglaltak alapján nem lehet alacsonyabb
az illetményalap (38.650,-Ft) ötszörösénél, azaz bruttó 193.250,- Ft-nál, és nem haladhatja
meg Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014 évi C. törvény 59. § (2)
bekezdésében meghatározott bruttó 200.000.- forintot.
Fentiekre tekintettel, javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a polgármester cafetériajuttatásának 2015. évi keretösszegét bruttó 200.000. - Ft-ban határozza meg, a
részletszabályok tekintetében pedig fogadja el a polgármesterre vonatkozó Cafetéria
szabályzatot.
Szalai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a polgármesterre vonatkozóan a cafetériajuttatással az előterjesztésnek megfelelően, kézfeltartással jelezze. Ezennel bejelentem, hogy
érintett vagyok az ügyben, a szavazásban tartózkodni fogok.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(II.19.) határozata
A Képviselő-testület a polgármester cafetéria-juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület elfogadja a polgármesterre vonatkozó szabályzatot.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtásáról
intézkedjen, és gondoskodjon arról, hogy a juttatás fedezete az önkormányzat 2015. évi
költségvetésében biztosítva legyen.
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a Cafetéria szabályzat aláírására.
Felelős: Képviselő-testület, Pálfi Zoltánné jegyző
Bérleti díjak
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Ismerteti az eddigi bérleti díjakat: Győri u. 72/a. 52m2,
12.000 Ft, Győri u. 72/b. 33 m2 11.600 Ft, Győri u. 72/c., 41 m2, 10.300 Ft, Fenyőfa u. 1. 79
m2 30.300 Ft. A bolt bérleti díja 62.700 Ft.
4

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy csak a lakások és a bolt bérleti díját emeljék meg.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(II.19.) határozata
Lakás helye
Komfortfokozat
Győri u. 72/a
Komfortos
Győri u. 72/b
Komfortos
Győri u. 72/c
Komfortos
Fenyőfa u. 1.
összkomfortos
Bolt, Fenyőfa u.5.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

m2
52
33
41
79

Ft//hó
14.000
12.000
11.000
31.000
69.000

Egyesületek támogatása
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: az egyesületek benyújtották támogatási igényeiket,
külön-külön ismerteti az egyesületek benyújtott támogatási igényét. A Hanyi Táltos Csikók
és az Cserkészcsapat nem jelölte meg összegszerűen a támogatási igényét.
Szalai Zoltán polgármester: Az elhangzott véleményeket összefoglalva az egyesületek
támogatása az alábbiak szerint történik:
- Sport Egyesület (sport feladatok): 1300.000 Ft, amelyből 80.000 Ft támogatás
kifizetésének feltétele, az U11 korosztály indítása
- Tűzoltó Egyesület: 663.000 Ft
- Nyugdíjas klub: 100.000 Ft
- Vöröskereszt: 80.000 Ft
- Farádi Lovas Egyesület: 200.000 Ft, amelyből 120.000 Ft kifizetésének feltétele a
szeptember 6-i fogathajtó verseny megrendezése
- Rábaközi Lovasclub: 80.000 Ft
- Hanyi Táltos Csikók egyesület: 60.000 Ft
- Cserkészcsapat: 30.000 Ft
- Farádi Horgász Egyesület: 50.000 Ft
A képviselő-testület az egyesületek támogatásával egyhangúlag egyetértett.
A Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztésnek megfelelően a 2015. évi
költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta
2/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetéséről. (A rendelet a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) A polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Pálfi Zoltánné: Ahogy a kiküldött előterjesztés is tartalmazza, a főállású polgármester
huszonöt nap alap és tizennégy nap pótszabadságra jogosult, a szabadságolási ütemtervet a
képviselő-testületnek minden év február 28-ig jóvá kell hagynia.
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Szalai Zoltán polgármester: Elkészítettem a szabadságolási ütemtervemet, az előterjesztés
szerint, kérem, hogy fogadja el a képviselő-testület.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(II.19.) határozata
A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervét az
alábbiak szerint fogadja el:
Március 5. nap, április 4 nap, május 5 nap, június 2 nap, július 5 nap, augusztus 3 nap,
szeptember 5 nap, október 4 nap, november 2 nap, december 4 nap. Összesen 39 nap.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal illetve folyamatos 2015. december 31-ig
Felelős: Jegyző
5.) Döntés a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak fizetendő tagi
hozzájárulásról és az intézményi térítési díjainak meghatározásáról
Szalai Zoltán polgármester javasolja a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
előterjesztése alapján az önkormányzat által fizetendő lakosságarányos tagi hozzájárulásnak
és a térítési díjaknak az elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015.(II.19.) határozata
1.) A Képviselő-testület jóváhagyja a 2015. évben a Beledi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás részére tagi hozzájárulásként fizetendő lakosságarányos 500.-Ft/fő összeget.
2.) A Képviselő-testület elfogadja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a
Beledi Egyesített Szociális Központ által nyújtott szolgáltatások térítési díja 2015.
április 01-től az alábbiak szerint változik:
Étkeztetés intézményi térítési díja:
520Ft/ adag
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 300 Ft/ óra
Étkezés kiszállításának díja:
100 Ft / alkalom
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( szociális rászorulók)
1200Ft/ hónap ( 40Ft/ nap)
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( szociális nem rászorulók) 130 Ft/nap
Családi Napközi ( étkezés igénybevétele esetén)
320 Ft/ nap
Családsegítés
0 Ft
Gyermekjólét
0 Ft
Közösségi ellátás
0 Ft
A térítési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Beledi Szociális és
Gyermekjóléti Társulást értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2015. március
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6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6/a.) Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének támogatási
kérelme
Szalai Zoltán polgármester: Az egyesület Csorna-Kapuvár-Kistérségi Csoportja 1998. óta
végzi a tevékenységét Csorna-Kapuvár vonzáskörzetében. Támogatási kérelemmel fordultak
a képviselő-testülethez. Javasolja, hogy a képviselő-testület 10.000 Ft-tal támogassa az
egyesület munkáját.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(II.19.) határozata
A képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét
(címe: 9024 Győr, Bartók u. 23., adószáma: 18980732-1-08, bankszámlaszáma: 5860028311124096) 10.000 Ft-tal, azaz Tízezer forinttal támogatja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: 2015. március 5.
6/b.) Közalkalmazotti állás helyettesítésének véleményezése
Szalai Zoltán polgármester: Az önkormányzati konyhán 1 fő felmentéséről döntött a
képviselő-testület, április 23-tól a munkavállalót mentesítette a munkavégzés alól. Javasolja,
hogy április 1-jétől a képviselő-testület helyettesítéssel biztosítsa a feladat ellátását, továbbá
az állás pályázati kiírása úgy történjen, hogy az állás 2015. szeptember 1. napjával tölthető be.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(II.19.) határozata
A képviselő-testület a farádi önkormányzati konyhán, közalkalmazotti jogviszony
felmentéssel történő megszüntetése miatt, a munkavégzés alóli felmentés idejére 1 főt
helyettesítő munkakörben foglalkoztat 2015. április 1-jétől július 31. napjáig.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az álláspályázat kiírásáról – az állás 2015.
szeptember 1. napjával történő betölthetőségével - gondoskodjon.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Miután más tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel
el.
kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző

Potyondi János
Horváth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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