Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Szám: 76-15/2016./nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 27-én 16.00
órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
- Szalai Zoltán polgármester
- Györffy Miklós
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
- Potyondi János alpolgármester távolléte igazolt
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs
Meghívottak és lakosság részéről: 2 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 Horváth Tibor és Peszlen Imre 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 286/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőt megválasztja jegyzőkönyvhitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirend 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 287/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot 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 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
3.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
4.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
5.) Kapuvári Vízi-társulattal kötött, használati jog átadására vonatkozó szerződés
meghosszabbítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Javaslattétel ismertetése rendeletalkotással kapcsolatban
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Hektáros Kft-vel a 0768/16 hrsz-ú szántóra kötött haszonbérleti szerződés módosítása.
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
8.) Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
9.) Döntés szociális ügyekben (zárt ülésen)
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 a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját.
A képviselő-testület 2016. szeptember 21-én tartott ülésén hozott határozatok:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2016.(IX.21.) határozata
Farád Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2016.(IX.21.) határozata
A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására 150 m3 keménylombos tűzifa igénylésére.
A vállalt önerő összege: 190.500.-Ft, mely összeget és a szállítási költséget a Képviselőtestület a 2016. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem
kér. A pályázat benyújtásra került.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2016.(IX.21.) határozata
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Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Vitnyéd, Agyagosszergény, Bezi és
Fehértó Önkormányzatok kilépése, és Dör Önkormányzatának csatlakozása miatt – a Beledi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási Megállapodását elfogadta. A
döntésről a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács elnöke értesítésre
került.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 281/2016.(X.11.) határozata
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi rendelet tervezet
véleményezésre megküldését javasolta az országos módszertani intézet (Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére.
Az intézet által véleményezett rendelet tervezet a mai ülésen kerül napirendre.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 282/2016.(X.11.) határozata
Farád Község képviselő-testülete a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület (9300 Kapuvár, Fő tér
1.) működésének zavartalan biztosítása érdekében, az egyesület részére tagi kölcsön
formájában 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összeget biztosított azzal, hogy a tagi
kölcsön visszafizetésének legkésőbb 2016.12.31. napjáig meg kell történnie.
Farád Község Képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestert a tagi kölcsönszerződés
aláírására.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2016.(X.11.) határozata
Farád Község Önkormányzat képviselő-testülete a GYŐR-SZOL ZRT. 2016. augusztus 1.
napján kelt vételi ajánlatát elfogadta.
A képviselő-testület döntött, hogy az önkormányzat JÓSZÍV Temetkezési Szolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő 0,36%-os részesedésű arányú, 106.200
forint névértékű, tulajdoni hányadát értékesíti 849.600 Ft eladási áron a GYŐR-SZOL Zrt.
(címe: 9024 Győr, Orgona u. 10.) részére.
Az üzletrész vételi ajánlatra vonatkozó nyilatkozat a GYŐR-SZOL Zrt. részére megküldésre
került.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 284/2016.(X.11.) határozata
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, a Miniszterelnökség és
a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti
Hatóság által meghirdetett SKHU/1601 pályázatra pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület biztosította a pályázat megvalósulásához szükséges önerőt.
A pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírásra kerültek.
A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját fogadja el.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 288/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban foglalt
feladatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről szóló
beszámolóját.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet
megalkotása
Szalai Zoltán polgármester felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
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Pálfi Zoltánné jegyző: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
alapján Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról szóló 281/2016.(X.11.) határozatát meghozta, amelyben a
jóváhagyott rendet-tervezetet véleményezés céljából megküldésre javasolta a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet részére. A hivatal a javasolt rendelet-tervezetet megküldte az
intézetnek, a vélemény megérkezett. Az intézet a rendelet-tervezetben meghatározott
körzeteket jóváhagyta.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá a rendelettervezetet.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletét.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatának
rendjéről szóló rendelet módosítása
Pálfi Zoltánné jegyző: Az előterjesztés írásos anyaga kiküldésre került. A módosítás azért
szükséges, mert a mozgóképről szóló törvényben újra szabályozták a filmforgatásra
vonatkozó díjtételeket. A helyi rendelet nem állapíthat meg más összeget, mint a törvény 3.
mellékletében szereplő, adott önkormányzatra vonatkozó összeg.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a
képviselő-testület a közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó tervezetet.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a
14/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló
közterületek használatáról és rendjéről szóló 13/2013.(VII.26.) önkormányzati
rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Pálfi Zoltánné jegyző: Az írásos anyagot a képviselők megkapták, az előterjesztés részletezi,
hogy a bevételeknél és kiadásoknál miért szükséges a módosítás.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztésben foglalt változások miatt az
önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a
15/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletét a költségvetésről szóló 2/201.(II.16.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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5.) Kapuvári Vízi-társulattal kötött, használati jog átadására vonatkozó szerződés
meghosszabbítása
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy további egy évre hosszabbítsák meg a szerződést a
társulattal.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület szerződést köt a Kapuvári Vízi-társulattal további 1 év időtartamra, 2017.
január 1. napjától - 2017. december 31. napjáig - az önkormányzat tulajdonát képező vízi
létesítmények használati jogának átadására vonatkozóan a jegyzőkönyv mellékletében
foglaltak szerint.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6.) Javaslattétel ismertetése rendeletalkotással kapcsolatban
Szalai Zoltán polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási tevékenységét,
amelynek során megállapításra került, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatát módosító 9/2016.(VII.26.) önkormányzati rendelet nem felel meg a
jogszabályszerkesztés jogszabályi
követelményeinek. Emiatt
a kormányhivatal
rendeletalkotással kapcsolatos javaslatot tett a képviselő-testület részére.
A polgármester ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/11521/2016. iktatószámú javaslatát és javasolja az elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 290/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/1152-2/2016.
iktatószámú, rendeletalkotással kapcsolatos javaslatát megismerte és az abban foglaltakat
elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7.) Hektáros Kft-vel a 0768/16 hrsz-ú szántóra kötött haszonbérleti szerződés
módosítása
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a 2016. december 31. napjáig megkötött
haszonbérleti szerződést hosszabbítsák meg öt évre. Eddig 20.000 Ft/ha volt haszonbérleti díj
éves összege, a továbbiakban 40.000 Ft-ot fizet a Kft.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 291/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező farádi 0768/16 hrsz alatti, 2,5172 Ha
területű, 23,60 Aranykorona értékű, szántóra vonatkozó haszonbérleti szerződését a
HEKTÁROS Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, 2021. december
31. napjáig meghosszabbítja.
A haszonbérleti díj éves összege – a módosítás évétől kezdődően (2017) – 40.000 Ft, azaz
Negyvenezer forint.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8.) Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló beszámoló
Szalai Zoltán polgármester ismerteti Bősárkány Nagyközség polgármesterének, mint a
feladatot ellátó gesztor település vezetőjének szakmai beszámolóját.
Szalai Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerinti beszámoló elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 292/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület Bősárkány Nagyközség Polgármesterének, a Csorna Vidéki Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló, 19-30/2016. iktatószámú beszámolóját elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.
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jegyzőkönyv-hitelesítő
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