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

Szám: 76-17/2016./nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november 30-án
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
- Győrffy Miklós képviselő 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 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 312/2016.(XI.30.) 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 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 313/2016.(XI.30.) 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.) Farádi Óvodai Társulás társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátási körzetek
kialakítására vonatkozó rendeletalkotási kötelezettség felhívásának ismertetése
5.) Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
egészségügyi
körzethatár
megállapítására vonatkozó felhívásának ismertetése
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) M85 gyorsforgalmi út építése miatt megyei területrendezési terv pontosítási eljárása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6/a.) Javaslat az SKHU/1607 Szlovákia-Magyarország Interreg Együttműködési Program
megvalósítására benyújtott pályázat pályázatírási díja ajánlatának elfogadására
6/b.) Szolgálati lakás karbantartási munkálatai
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés napirendje:
9.) Élelmezésvezetői munkakörre kiírt pályázat elbírálása
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 a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját.
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 289/2016.(X.27.) határozata
A képviselő-testület szerződést hosszabbított 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.
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
elfogadta.
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
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HEKTÁROS Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, 2021. december
31. napjáig meghosszabbította.
A haszonbérleti díj éves összege – a módosítás évétől kezdődően (2017) – 40.000 Ft/ha, azaz
Negyvenezer forint.
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 elfogadta.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 310/2016.(XI.15.) határozata
A Képviselő-testülete a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási
Megállapodás módosítását 2017. január 1. napi hatállyal elfogadta.
A társulási tanács elnöke a döntésről értesítésre került.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 311/2016.(XI.15.) határozata
A képviselő-testület a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdetett Farád Község Önkormányzata napközi otthonos konyha
élelmezésvezető munkakör betöltésére.
A mai napirendek között szerepel a pályázat elbírálása.
Két ülés között eltelt fontosabb események:
Polgármesteri hatáskörben 3 fő részére, 25.000 Forint rendkívüli önkormányzati támogatás
került megállapításra.
2016. november 18-án vált véglegessé, hogy Szilsárkány Község Képviselő-testülete nem
fogadta el a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását, így az abban foglalt módosítások (gesztor település változása, az egyes szociális
szolgáltatások megállapodásból való törlése) nem hatályosultak.
A normatíva leigénylését valamennyi ellátás vonatkozásában a Társulás nevében benyújtotta
Csorna.
Fentiekre való tekintettel a Társulási Tanács ülésének összehívására mai nap került sor annak
érdekében, hogy a tervezett feladatok (idősotthon működtetése, fogyatékosok nappali ellátása,
támogató szolgálat) átadás-átvétele a települések részére megvalósulhasson, annak ténye a
Társulási Megállapodásba bekerüljön.
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 314/2016.(XI.30.) 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.) Farádi Óvodai Társulás társulási megállapodás módosítása
Szalai Zoltán polgármester: 2017. január elsejétől a konyhai feladatok ellátása nem
szerepelhet az önkormányzat alatt kormányzati funkcióként, hanem intézmény alá kell
tartoznia, ami az óvoda intézményt jelenti. Emiatt nem csak a költségvetési szerv alapító
okiratát kell módosítani a törzskönyvi átvezetéshez, hanem az óvodai társulás társulási
megállapodását is a társulásban résztvevő mind a négy településnek. Javasolja az
előterjesztés szerint a Farádi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.
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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 315/2016.(XI.30.) határozata
A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés szerint
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntéséről értesítse a Farádi Óvodai
Társulás Társulási Tanácsának elnökét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
3.) Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási megállapodás módosítása
Szalai Zoltán polgármester: A testület 2016. szeptember 21-i ülésén hagyta jóvá a Beledi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodás módosítását. A Magyar Államkincstár
hiánypótlási felhívásában a családi napközik családi bölcsődévé történő alakítása, illetőleg
megszüntetése miatt szükségesnek tartja a társulási megállapodás újbóli módosítását és a
társulásban érintett önkormányzati képviselő-testületei határozatának módosítását Javasolja,
hogy a határozati javaslatot hagyja jóvá a képviselő-testület.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 316/2016.(XI.30.) határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 254/2016. (IX.21.) határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„A Képviselő-testület – Vitnyéd, Agyagosszergény, Bezi és Fehértó önkormányzatok kilépése
és Dör önkormányzatának csatlakozása, továbbá a Családi Napközi Beled I. és Beled II.
valamint Rábapordány telephelyeken Családi Bölcsődévé történő átalakítása, illetve Sobor,
Rábakecöl és Rábaszentandrás településeken való megszűntetése miatt – a Beledi Szociális és
Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint
elfogadja.”
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulási tanács elnökét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: 2016. december 2.
4.) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal egészségügyi alapellátási körzetek
kialakítására vonatkozó rendeletalkotási kötelezettség felhívásának ismertetése
Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB04/1215-1/2016. iktatószámú, 2016. október 28-án kelt törvényességi felhívását.
A képviselő-testület 2016. október 27-i ülésén megalkotta az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 13/2016.(X.28.) önkormányzati rendeletét. A helyi rendelet a
Nemzeti Jogszabálytár rendszerébe időközben feltöltésre került, a törvényességi osztálynak
azon a napon küldtök el az aláírt rendeleteke, amikor a felhívás megérkezett. Javasolja a
törvényességi felhívásban foglaltakkal az egyetértést.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 317/2016.(XI.30.) határozata
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal GYB-04/1215-1/2016. iktatószámú, 2016. október 28-án kelt törvényességi
felhívását megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
5.) M85 gyorsforgalmi út építése miatt megyei területrendezési terv pontosítási
eljárása
Szalai Zoltán polgármester: Az M85 gyorsforgalmi út térségi terület-felhasználási engedély
kérelemhez szükséges, hogy a képviselő-testület jóváhagyja az előterjesztés szerinti
megállapodást.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 318/2016.(XI.30.) határozata
1. Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Farád, Jobaháza, Rábatamási,
Bogyoszló, Szárföld, Babót, Kapuvár, Vitnyéd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj,
Nagylózs, Ebergöc, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk, Kópháza, Sopron Megyei Jogú Város
önkormányzatával valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal az M85
gyorsforgalmi út térségi területfelhasználási engedély kérelmével kapcsolatban kötendő, az
előterjesztés mellékletét képező megállapodást.
2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6.) Egyéb döntést igénylő ügyek
6/a.) Javaslat az SKHU/1607 Szlovákia-Magyarország Interreg Együttműködési
Program megvalósítására benyújtott pályázat pályázatírási díja ajánlatának
elfogadására
Szalai Zoltán polgármester: 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
pályázatot nyújtott be. A pályázatot a Vasi Nóvum Bt. készítette el, a pályázatírás díja nettó
350.000 Ft. Javasolja a megbízási szerződés megkötését.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta meg:
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 319/2016.(XI.30.) határozata
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete „az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország
Együttműködési Program”, 1.1. határtérség vonzerejének fokozása pályázat elkészítésére
vonatkozó, a határozat mellékletét képező megállapodást Vasi Nóvum Bt-vel (9700
Szombathely, Kisfaludy u. 57.) - megbízási díj: 350.000 Ft, az ÁFA összege: 0 Ft jóváhagyja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
6/b.) Szolgálati lakás karbantartási munkálatai
Szalai Zoltán polgármester: A Győri u. 72/c. szám alatti, jelenleg üres szolgálati lakás
vízvezeték rendszerének teljes felújítása szükséges, hogy a lakás lakható legyen. A
munkálatokra megkért ajánlat anyagköltsége 135.600 Ft-ot, a munkadíj 165.000 Ft-ot
tartalmaz. A vízvezeték felújítását követően kőműves munkára és festésre is szükség lesz.
Javasolja, hogy 600.000 Ft-ot biztosítson a képviselő-testület a lakás karbantartására.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 6 fő
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 320/2016.(XI.30.) határozata
A képviselő-testület a Farád, Győri u. 72/c. szám alatti szolgálati lakás vízvezeték szerelésére
és a további munkálatokra vonatkozó, határozat mellékletét képező árajánlatot elfogadja.
A képviselő-testület a lakás felújítására összesen 600.000 Ft biztosít a költségvetésében.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.

kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző

Potyondi Veronika
Potyondi János
jegyzőkönyv-hitelesítő
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