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

Szám: 76-4 /2016.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-én 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
- Györffy Miklós
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
- Horváth Tibor és Kollár Zsanett igazoltan vannak távol.
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 4 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja és Potyondi Veronika és Peszlen Imre képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület Potyondi Veronika és Peszlen Imre képviselőt megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirend jóváhagyását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2016.(III.24.) 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 az 1/2015.(II.20.) szociális rendelet módosítására
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
3.) Javaslat a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetési hiányának
elfogadására, valamint az intézményi térítési díjak jóváhagyására és hozzájárulás
Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletének megalkotásához
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Javaslat az önkormányzati konyha felújítása költségvetésének módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Döntés UPC Magyarország Kft. kérelméről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Zárt ülés napirendje:
1.) Döntés lakásbérleti kérelem ügyében
2.) Döntés szociális ügyekben
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:
A képviselő-testület 2016. február 15-én tartott ülése:
11/2016.(II.15.) határozat
A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét
elfogadta.
12/2016.(II.15.) határozat
A képviselő-testület a Napközi otthonos konyha felújítási pályázat közbeszerzéséi eljárásának
lefolytatásával Buza Veronika (székhelye: 9022 Győr, Tarcsay V. u. 24. 2. ajtó) közbeszerzési
szakértőt bízta meg. A közbeszerzési szabályzat elkészítésének díja: bruttó 50.000 Ft, a
közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítása bruttó 190.000 Ft.
A vállalkozási szerződés a közbeszerzési szakértővel aláírásra került.
13/2016.(II.15.) határozatával a képviselő-testület új közbeszerzési szabályzatot fogadott el.
14/2016.(II.15.) határozat:
A képviselő-testület az önkormányzati konyha felújításának munkálataihoz kapcsolódó
műszaki ellenőri tevékenység ellátásával az RB-BAU Fővállalkozó és Kereskedelmi Kft-t
(címe: 9012 Győr, Mandula u. 7., képviselő: Pozsgai Endre) bízta meg 300.000 Ft + ÁFA
összegben.
15/2016.(II.15.) határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a konyha építési
munkálataira 4 vállalkozástól kér ajánlatot, amelyek a következők:
- Kovács-Bau Kft.
9323 Jobaháza, Vasút u. 9.
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- Mészáros Kft.
9300 Csorna, Erkel u. 4.
- Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 9022 Győr, Erkel u. 8.
- B-West Bau Építőipari Kft. 9322 Rábatamási, Béke u. 12.
16/2016.(II.15.) határozat: a képviselő-testület Farád település esélyegyenlőségi
programjának felülvizsgálatát elfogadta.
17/2016.(II.15.) határozat:
A képviselő-testülete a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadta.
A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsának elnöke értesítésre került.
18/2016.(II.15.) határozat:
A képviselő-testület döntött arról, hogy szerződést köt a Kapuvári Vízi-társulattal 1 évre,
2016. január 1. napjától - 2016. december 31. napjáig - az önkormányzat tulajdonát képező
vízi létesítmények használati jogának
átadására vonatkozóan. A szerződés aláírása
megtörtént.
19/2016.(II.15.) határozat:
A képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét
Tízezer forinttal támogatta, a támogatás az egyesület részére átutalásra került.
20/2016.(II.15.) határozata
A képviselő-testület hozzájárult, ahhoz, hogy Farád településen a dr. Pődör és Társa
Háziorvos Bt. lássa el a háziorvosi szolgáltatást, a dr. Radányi és Társa Háziorvos Bt. helyett,
dr. Radányi Ibolya háziorvos tartós betegsége miatt.
Két ülés között eltelt fontosabb események:
2016. március 23-án részt vettem Beleden, a TÖOSZ által rendezett megyei polgármesteri
fórumon.
Március 9-én a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsának elnökségi és
azt követően megtartott társulási ülésén vettem részt.
Kéri, hogy a testület a beszámolóját fogadja el.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület elfogadta a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban foglalt
feladatok végrehajtásáról szóló beszámolóját.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat az 1/2015.(II.20.) szociális rendelet módosítására
Pálfi Zoltánné jegyző: A tervezetet megkapták a képviselők, nem a hatályban lévő
rendeletünk módosítását terjesztem elő, hanem egy új rendeletet. Tavalyi a rendeletünk, de
már hétszer módosította képviselő-testület, könnyebben áttekinthetővé válik egy új, és ebbe
már a csornai szociális társulás helyett a beledi kerül bele, mint a szociális alapellátások
nyújtásáért felelős társulás. A rendelethez 2. mellékletként az új, április 1-jétől alkalmazandó
térítési díjakat tartalmazó táblázat kerül.
Minden eddig elfogadott módosítás belekerült a rendeletbe, de ha a képviselőknek javaslatuk,
észrevételük van, kérem, jelezzék.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta Farád Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(III.25.) önkormányzati rendeletét a
szociális ellátásokról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Javaslat a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás költségvetési hiányának
elfogadására, valamint az intézményi térítési díjak jóváhagyására és hozzájárulás
Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletének megalkotásához
Szalai Zoltán polgármester: Az írásos anyagot erről a napirendi pontról is megkapták a
képviselők. Beledben a Társulási Tanács már döntött ezekben az ügyekben, kérem, fogadjuk
el a javaslatokat.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2016.(III.24.) határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Beledi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás 2016. évi tervezett költségvetési működési hiányát településenkénti és
szakfeladatonkénti bontásban az előterjesztés szerint elfogadja. A képviselő-testület egyúttal
kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulási Megállapodás 6.1 és 6.3 pontja alapján a
működési hiány 50%-át 2016. június 30-ig, a fennmaradó 50%-át 2016. december 15-ig a
társulás részére átutalja.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. március 31.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület jóváhagyja hogy a Beledi Egyesített Szociális Központ intézmény által
biztosított szolgáltatások térítési díját az alábbiak szerint:
Étkeztetés intézményi térítési díja:
540Ft/ adag
Házi segítségnyújtás esetén a szociális segítés és a személyi gondozás
intézményi térítési díja együttesen és külön-külön is:
350 Ft/ óra
Étkezés kiszállításának díja:
100 / alkalom
Családi Napközi ( étkezés igénybevétele esetén)
500 Ft/ nap
Család- és Gyermekjólét szolgálat
0 Ft
Közösségi ellátás
0 Ft
Idősek Nappali Ellátásának intézményi térítési díja:
a) csak nappali ott tartózkodás esetén:
350 Ft/fő
b) nappali ott tartózkodás, tízórai és uzsonna fogyasztása esetén: 620 Ft/fő
c) nappali ott tartózkodás és ebéd fogyasztása esetén:
890 Ft/fő
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d) tízórai, ebéd és uzsonna fogyasztása esetén:
1160 Ft/fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( szociális rászorulók)
70Ft/ nap
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ( szociális nem rászorulók)
150 Ft/nap
A térítési díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Beled
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a társulás székhely települése rendeletet
alkosson.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4.) Javaslat az önkormányzati konyha felújítás költségvetésének módosítására
Szalai Zoltán polgármester: 83/2015.(V.28.) határozatával a képviselő-testület jóváhagyta a
napközi otthonos konyha beruházás összköltségét nettó 33.443.440 Ft-tal, amelyhez
1.673.440 Ft önerőt biztosított. A Schubert bolt felújítása célszerű, mivel a tető javítása így
olcsóbb, ha most egyben csináltatják meg, az ajtó és az ablak lesz még most cserélve. Így az
összes nettó kiadás: 37.341.704,- Ft, amelyből 28.172.754 Ft a pályázati támogatás, 9.168.950
Ft az önerő összege.
Javasolja, hogy ennek ismeretében módosítsák a felújítás költségvetését.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása pályázat
keretében, az Önkormányzat tulajdonát képező 5286 helyrajzi számú napközi otthonos
konyha (9321 Farád, Fenyőfa u. 5.sz.) felújítás beruházásának összes nettó kiadását
37.341.704 Ft-ban határozza meg, amelyből 28.172.754 Ft a pályázati támogatás, 9.168.950
Ft az önerő összege.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

5.) Közbeszerzési terv elfogadása
Szalai Zoltán polgármester: A konyhai beruházás összege eléri a közbeszerzési értékhatárt,
amelyet a közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell. Javasolja az előterjesztés szerint a
közbeszerzési terv elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a határozat
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Megérkezik az ülésre Györffy Miklós képviselő. Az ülésen jelenlévő képviselők száma: 5 fő
6.) Döntés UPC Magyarország Kft. kérelméről
Szalai Zoltán polgármester: A UPC Magyarország Kft. a Kormány Digitális Nemzet
Fejlesztési Programja keretében optikai hálózatfejlesztési projektek megvalósítását tervezi és
elsődlegesen azokon a településeken valósítja meg, ahol a helyi önkormányzat a fejlesztés
előkészítéséhez elvi hozzájárulását adja. Javasolja, hogy a képviselő-testület a község
területén tervezett optikai hálózatfejlesztési projekt megvalósítását elviekben támogassa.
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 81/2016.(III.24.) határozata
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva az UPC Magyarország
Kft (1092. Budapest, Kinizsi út 30-36.) Farád község területén tervezett optikai
hálózatfejlesztési projekt megvalósítását elviekben támogatja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7.) Medicopter Alapítvány támogatási kérelme
Szalai Zoltán polgármester ismerteti a Medicopter Alapítvány anyagi támogatási kérelmét.
Tavalyi évben is nyújtottak a részükre támogatást.
Györffy Miklós képviselő: Ismerteti, hogy a csornai mentőállomás GPS támogatási kampányt
folytat. Javasolja, hogy őket támogassa a képviselő-testület.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét
utasítsa el a testület, a csornai mentőszolgálat GPS vásárlási kampányát pedig 5.000 Ft-tal
támogassa.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület a Medicopter Alapítvány (címe: 1088 Budapest, Rákóczi u. 51. sz.
támogatási kérelmét elutasítja.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az alapítványt a döntésről értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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 83/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület a csornai mentőállomás GPS vásárlási kampányának támogatására 5.000
Ft-ot biztosít.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a mentőállomást értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8.) Egyéb döntést igénylő ügyek
8/1.) STR Építő Kft. hozzájáruló nyilatkozat kérelme külterületi utakra
Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező hozzájáruló
nyilatkozatot. Javasolja, hogy a képviselő-testület adja hozzájárulását a 0892 és 0902/1 hrsz-ú
utak használatához.
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 84/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület a Farád külterületen 0892 hrsz (kivett saját használatú út), 0902/1
(kivett saját használató út) hrsz ingatlanok esetében hozzájárul, hogy:
- az érintett ingatlanokon az STR Építő kft. (1116 Budapest, Gábor Dénes utca 2.
Infopark „D” épület, cg. 01-09-728620) a meglévő utakat megerősítse átlagosan 8 m
szélességben szemcsés anyag és átlagosan 30 cm vastagságban szórt kőalap építésével,
- az érintett ingatlanokat a megerősítést követően a földműépítéshez szükséges anyagok
beszállítása során szállítóútként igénybe vegye az M85 Csorna elkerülő II. szakasz
építésének ideje alatt, várhatóan 2018. április 30. napjáig.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a jegyzőkönyv mellékletét
képező nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
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8/2.) Falunap időpontjának módosítása
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a falunapot 2016. július 30-án tartsák, ne a
korábban tervezett időpontban. A változtatásra azért van szükség, mivel időközben szlovák
testvér-települési rendezvényre hivatalos az önkormányzat képviselete.
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 85/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület a falunap időpontját 2016. július 30. napjára módosítja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8/3.) Döntés önkormányzati telkek ügyében
8/3./a.) 5029/14 hrsz-ú önkormányzati telek értékesítése Tóth Árpád részére
Szalai Zoltán polgármester: Tóth Ádám csornai lakos az 5029/14 hrsz-ú önkormányzati
ingatlant meg szeretné vásárolni. Javasolja a telek értékesítését.
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 86/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület az 5029/14 hrsz alatti önkormányzati ingatlanát értékesíti Tóth Ádám
(9300 Csorna Andrássy u. 13.) lakos részére, 500.000 Ft + áfa áron, az értékesítéssel
kapcsolatos ügyvédi, egyéb költség a vevőt terhelik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8/3/b.) 5029/5 hrsz alatti önkormányzati telek cseréje
Szalai Zoltán: 120/2013.(V.3.) határozatában a képviselő-testület döntött arról, hogy a
ravatalozó építése parkolójához szükséges, Mikó Gyula enesei lakos tulajdonát képező
0879/13 hrsz-ú ingatlanának 77/165 tulajdoni hányadért, elcserél egyet az 5029 hrsz-on
kialakított telkekből, oly módon, hogy a telekcserével kapcsolatosan felmerülő költségek az
önkormányzatot terhelik. Javasolja, hogy az 5029/5 hrsz-ú önkormányzati telket cseréljék el.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület a tulajdonát képező 5029/5 hrsz-ú ingatlanát elcseréli a Mikó Gyula
enesei lakos tulajdonát képező ingatlan 77/165 tulajdoni hányadára.
A cserével kapcsolatos valamennyi költség Farád Község Önkormányzatát terheli.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok csereszerződésének
aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8/3./c.) 5029/4 hrsz-ú önkormányzati telek értékesítése Fazekas Gyula (címe: 9323
Jobaháza, Petőfi u.10/e.)
Szalai Zoltán polgármester: Fazekas Gyula jobaházi lakos kérelmet nyújtott be az 5029/4
hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására. Javasolja, hogy a telket értékesítsék részére.
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 88/2016.(III.24.) határozata
A képviselő-testület az 5029/4 hrsz alatti önkormányzati ingatlanát értékesíti Fazekas Gyula
(címe: 9323 Jobaháza, Petőfi u.10/e.) részére 500.000 Ft+áfa áron, az értékesítéssel
kapcsolatos ügyvédi, egyéb költség a vevőt terhelik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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