Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu
Szám: 138-7/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 28-án 16 órai
kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Györffy Miklós
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Kollár Zsanett képviselő távollétét előre bejelentette.
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné főelőadó
Meghívottak: 5 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika
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 55/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika 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 56/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat 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 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat a 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotására és a belső ellenőrzési
jelentés elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Javaslat az SZMSZ módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Gazdasági program elfogadása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) 2014. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
8.) A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulással kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
10.)
Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Szalai Zoltán polgármester ismerteti beszámolóját.
27/2015.(III.26.) határozat
A képviselő-testület a gyermekétkeztetés és egyéb étkezési térítési díjainak mértékéről szóló
rendeletének elfogadásával döntött arról, hogy az étkezési díjakat a második negyedév végén
felülvizsgálja.
28/2015.(III.26.) határozat
A képviselő-testület döntött Farád község településrendezési terveinek módosításáról, a
0864/3-7 hrsz-ú területek tüzép-telepként való felhasználása céljából, a tervezés díja a
kérelmező – vállalkozó – által kerül finanszírozásra.
29/2015.(III.26.) határozat
A képviselő-testület kezdeményezte Farád község helyi építési szabályzatának módosítását,
állattartó épületek építésének szabályozása céljából.
A képviselő-testület a tervezési vállalási díjat: 600.000.-Ft + 27% ÁFA (162.000.-Ft) =
762.000.-Ft-ot biztosította a 2015. évi költségvetésében.
30/2015.(III.26.) határozat
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A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét jóváhagyta.
31/2015.(III.26.) határozat
A képviselő-testület döntött közbeszerzési eljárás indításáról, az Önkormányzati Hivatal
épületének felújítás építési munkáinak a kivitelezőjének kiválasztására, amelynek
lefolytatásához Garab Patrícia közbeszerzési szakértőt bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Garab Patrícia szakértővel kösse
meg a vállalkozói szerződést a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjának: Kovács Lászlóné pénzügyi munkatársat,
Pálfi Zoltánné jegyzőt, Potyondi János alpolgármestert és Peszlen Imre képviselőt, a műszaki
ellenőrt szavazati joggal és a közbeszerzési szakértőt tanácskozási joggal választotta meg.
32/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület az önkormányzati hivatal építési munkáinak kivitelezésére indított
közbeszerzési eljárásban három céget: Kovács-Bau Kft-t, Mészáros Kft-t. és a B-West-Bau
Kft-t kéri fel ajánlattételre.
33/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás társulási megállapodásának módosítását és az
egységes szerkezetű társulási megállapodást jóváhagyta.
34/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület döntött Molnár Emma Farád, Dobó u. 4. szám alatti lakos kinevezéséről,
Potyondi Györgyné közalkalmazott munkavégzés alóli felmentésének idejére 2015. augusztus
22. napjáig.
A képviselő-testület által választott leltározási bizottság a leltározási feladatokat az
önkormányzat konyháján elvégezte.
35/2015.(III.26.) határozata
A képviselő-testület döntött a Csornai Rendőrkapitányság Vezetőjének kérelmére, a
Rendőrség Napja alkalmából, a rendőri munka pénzjutalommal történő elismerésének 30.000
Ft összegű támogatásáról.
Két ülés között eltelt események
2015. április 11-én a Közösségi tér és az Agroturisztikai Szolgáltató hely ünnepélyes
átadására került sor.
2015. április 15. napjától, az eddig 3 fő mellett, további 4 fő közfoglalkoztatottat
foglalkoztatunk.
Kérem a testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés két ülés között eltelt
fontosabb eseményekről szóló beszámolómat szíveskedjen elfogadni.
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 57/2015.(IV.28.) 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 2014. évi költségvetési rendelet módosítására
Szalai Zoltán polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a módosítás okait. Javasolja a
költségvetési rendelet-tervezet jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás
nélkül megalkotta a:
8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014.(II.14.) rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Javaslat a 2014. évi zárszámadási rendelet megalkotására és a belső ellenőrzési
jelentés elfogadására
Szalai Zoltán polgármester javasolja a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet
elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a:
9/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a 2014. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyását az
előterjesztésben foglaltak szerint.
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 58/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület a 2014. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja a jegyzőkönyv
mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Györffy Miklós képviselő: A konyhára számlázó program vásárlása lehetséges-e?
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: Lehet ilyen programot vásárolni, az élelmezésvezetőt be
kell tanítani a használatára.
4.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Szalai Zoltán polgármester javasolja a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását az előterjesztésben foglaltak miatt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a:
10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Takácsné Horváth Mónika a családsegítő szolgálat családgondozója tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a szolgálat pályázatának köszönhetően a Tescotól az aznapi megmaradt
pékárut és a hamarosan lejáró szavatosságú élelmiszereket, pl. tejtermékeket megkapják és
szétoszthatják a rászoruló családok között.
5.) Javaslat az SZMSZ módosítására
Szalai Zoltán polgármester: A képviselők részéről felmerült, hogy hozzanak létre szociális
bizottságot. Javasolja, hogy a bizottság 7 fős legyen, amelyben a képviselő tagok száma 4 fő,
a külső tagok száma pedig 3 fő.
Továbbá javasolja, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása kerüljön átruházott –
polgármesteri – hatáskörbe.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az önkormányzat SZMSZ-ának módosítását a rendelettervezet szerint elfogadásra.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a:
11/2015.(IV.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 10/2013.(V.01.) önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.) Gazdasági program elfogadása
Szalai Zoltán polgármester: A gazdasági programot az újonnan megválasztott képviselőtestületnek el kell fogadnia az alakuló ülését követő hat hónapon belül. Javasolja, hogy a
2015-2019. évre szóló gazdasági programot a képviselő-testület hagyja jóvá.
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 59/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület Farád Község Önkormányzatának 2015-2019. évekre vonatkozó
gazdasági programját megismerte és jóváhagyja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7.) 2014. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadása
Szalai Zoltán polgármester: Ezt az anyagot is megkapta írásban a képviselő-testület. Javasolja
a 2014. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadását.
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 60/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület a 2014. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámolót a határozat
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
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Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
8.) A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás kisbusz beszerzési pályázatának
támogatása
Szalai Zoltán polgármester: Az intézményvezető a kérelemben részletezte a kisbusz
vásárlásának szükségességét. A társulás pályázata az önkormányzatot pénzügyi szempontból
nem terheli, ezért kéri a határozati javaslat elfogadását. Javasolja továbbá, hogy a társuláshoz
jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatra is csatlakozzon Farád, mert a szolgáltatás díja
felére csökkenne, az eddig fizetendő díj helyett.
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 61/2015.(IV.28.) határozata
1.Farád Község Önkormányzatának Képviselő testülete támogatja, hogy a beledi székhelyű
Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás, mint pályázó által fenntartott Beledi Egyesített
Szociális Központ ellátási körzetéhez tartozó települések tekintetében fejlesztési céllal
pályázatot nyújtson be a Miniszterelnökséget vezető miniszter 21/2015 (IV. 17.) MvM
rendelete alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe
vehető támogatásra 8+1 személyes kisbusz beszerzésére. A pályázati önerő mértékét, amely
az ÁFA összege a Beledi Egyesített Szociális Központ a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
2. A képviselő-testület csatlakozik szándékozik a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
által ellátott jelzőrendszeres segítségnyújtási feladathoz.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Beledi Egyesített Szociális Központ
intézményvezetőjét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: 2015. április 30.
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
9/1.) Tűzoltóság munkájának pénzjutalommal történő elismerése
Szalai Zoltán polgármester: Előző ülésen döntött a képviselő-testület a rendőrség napja
alkalmából a rendőri munka pénzjutalommal történő elismeréséről. Ezen ünnepség keretében
lehetőség van a hivatásos tűzoltók munkájának pénzjutalommal történő elismerésére is.
Javasolja, hogy a képviselő-testület 30.000 Ft támogatást szavazzon meg a tűzoltók
jutalmazására.
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 62/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére,
a tűzoltó munka pénzjutalommal történő elismeréséhez 30.000 Ft támogatást biztosít.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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9/2.) Partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadása
Szalai Zoltán polgármester: A rendezési terv elkészítéséhez szükséges, hogy a testület
jóváhagyja a partnerségi egyeztetés szabályait, ezért javasolja, hogy a határozati javaslatot
fogadja el a képviselő-testület.
Potyondi Veronika távozik az ülésteremből. A jelenlévő képviselők száma: 5 fő
A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2015.(IV.28.) határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község településrendezési terveinek az
Rp.I.149-6 számú Vállalkozási szerződésben foglalt módosítása során a 314/2012.(XI.8.) Korm
rendelet 28.§ (3), 29.§ alapján a partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Az egyezetésben résztvevők körének meghatározása:
a település teljes lakossága
2. az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módja és eszközei:
mód:
- az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk közzététele
az önkormányzat honlapján
- a vélemény-nyilvánításra való felhívás eszközei:
az önkormányzat honlapján történő megjelentetés
3. a javaslatok, vélemények közlésének, (dokumentálásának), nyilvántartásának módja:
közlés (dokumentálás):
- polgármesteri hivatalban a hirdetőtáblánál elhelyezett füzet
- az önkormányzatnak címzett levél (papíralapú, elektronikus)
nyilvántartás:
- a papíralapú vélemények, levelek és a kinyomtatott e-mailek egy dossziéba gyűjtése és
tárolása sorszámmal és a véleményező nevével megjelölve
4. az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje
mód:
az önkormányzat honlapján
dokumentálás, nyilvántartás:
számítógépen történő tárolás
5. az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések
a jóváhagyott munkarészek betekintési és letöltési lehetősége az önkormányzat
honlapján
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Potyondi Veronika képviselő visszaérkezik az ülésterembe, a jelenlévő képviselő száma: 6 fő.
9/4.) Konyha felújítási pályázata
Szalai Zoltán polgármester: A 2015. évi Kvtv. 3. m. II.9. alapján lehetőség van a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési támogatás igénybevételére. Javasolja, hogy az
önkormányzati konyhára vonatkozó pályázat előkészítésével bízza meg a képviselő-testület.
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatása (2015. évi Kvtv.3.m.II.9.) keretében a Farád, Fenyőfa u. 3. szám alatti konyha
épületére.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat előkészítésével kapcsolatos
teendők ellátásáról gondoskodjon.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
9/5.) A hivatal épületének felújítása
Szalai Zoltán polgármester: Ahogy már többször elhangzott, az adósságkonszolidációban
részt nem vett önkormányzatok támogatásaként a mi önkormányzatunk eddig 20 millió
forintot kapott az államtól. Ezt az összeget az önkormányzati hivatal külső felújítására
szeretnénk fordítani. Egy műszaki szakértő felmérése alapján a külső felújításhoz még 8
millió forint szükséges, a belső felújításhoz (belső nyílászárók, villanyszerelés, WC-k
felújítása, festés) pedig 9 millió Ft-ra lenne szükség, hogy az az épület rendben legyen.
Potyondi János képviselő: Kérése, hogy legyenek előrelátóak, az igények felmérése a munkák
alatt történjen, ne alatta.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a hivatali épület külső és belsőfelújításához 13
millió forintot biztosítson a testület a költésgvetésben, mert a múlt ülésén a meglévő 20
millióhoz már döntött 4 millió forintos támogatásról.
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 65/2015.(IV.28.) határozata
A képviselő-testület a hivatal belső felújítási munkáira 13 millió forintot biztosít 2015. évi
költségvetése terhére.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Szalai Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Farádi Sportegyesület
pályázatot nyújt be kisbusz beszerzésére, amit nyertes pályázat esetén az önkormányzat
használatába adnak.
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.
kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző
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Potyondi János
Potyondi Veronika
jegyzőkönyv-hitelesítő
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