Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142
e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu
Szám: 76-18/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15-én 16.00
órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Györffy Miklós
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
köztisztviselők: 6 fő
Meghívottak részéről 3 fő
Lakosság részéről: 2 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Kollár Zsanett és Györffy Miklós képviselőket.
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 352/2016.(XII.15.) határozata
A képviselő-testület Kollár Zsanett és Györffy Miklós képviselőket megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok jóváhagyását.
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 353/2016.(XII.15.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat hagyta jóvá:
1.) Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi eredményeiről és 2017. évi lehetőségeiről
2.) Lakossági észrevételek, javaslatok
Előadó: Szalai Zoltán polgármester
Napirend tárgyalása:
Szalai Zoltán polgármester ismerteti írásbeli tájékoztatóját a 2016-os év eredményeiről és a
2017-es év lehetőségeiről. Kéri a képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a beszámolót
jóváhagyni.
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 354/2016.(XII.15.) határozata
A képviselő-testület a polgármester, „az önkormányzat 2016. évi eredményeiről és 2017. évi
lehetőségeiről” szóló tájékoztatóját, a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Szalai Zoltán
Határidő: azonnal
3.) Lakossági észrevételek, javaslatok
Varga Imréné óvodavezető: Jövőre a konyha az óvodához kerül, nekem, mint vezetőnek több
lesz a feladatom. Nem tudom, hogy sikerül-e összeegyeztetni ezt a jelenlegi feladataimmal.
Az olvastam, hogy nem feltétlenül kellett volna, hogy az óvodához kerüljön a konyha, más
intézményhez is kerülhetne, például miért nem a közös hivatalhoz?
Pálfi Zoltánné jegyző: Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló törvény rendelkezik
arról, hogy a konyhának intézményhez kell tartoznia. Az iskola az államhoz tartozik, az nem
jöhet számításba, marad az óvoda. A MÁK tájékoztatása szerint akár önálló intézményben,
akár társulás alá tartozó intézményben gondoskodnak a gyermekek óvodai neveléséről, a
konyhának az óvoda alá kell tartoznia. Abban az esetben, ha a településnek nincs intézménye,
akkor szóba jöhetne a közös hivatal, mert szakfeladaton akkor sem maradhatna a konyha. Az
óvodán belüli ésszerűbb feladatátcsoportosítással megoldható, hogy a vezetőnek több ideje
legyen a vezetői feladatok ellátására. Az óvodai társulás munkaszervezeti feladatait a közös
hivatal látja, a három konyhai dolgozó „növeli” meg az óvoda mostani létszámát a jövő évtől.
Élő Gyula farádi lakos: A szociális tűzifa igénylésének melyek a feltételei?
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Pálfi Zoltánné jegyző: Részletes tájékoztatást ad az igénylés feltételeiről. A felhívást a faluban
lévő hirdetőkre is kitettük és az önkormányzat honlapjára is.
Szalai Zoltán polgármester: Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a közmeghallgatás után a
képviselő-testület nyilvános ülése következik. A polgármester a közmeghallgatást 16 óra 45
perckor bezárta.
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