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

Szám: 76-7 /2016.
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. május 26-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 (8. napirendi pont tárgyalásától van jelen)
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
- Györffy Miklós képviselő igazoltan van távol
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó
Meghívottak részéről: 3 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagjából jelen van 5 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi Veronika és Peszlen Imre képviselőket.
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
134/2016.(V.26.)
határozata
A képviselő-testület Potyondi Veronika és Peszlen Imre képviselőket megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán
jóváhagyását.

polgármester:

Javasolja

a

meghívóban

szereplő

napirend

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
135/2016.(V.26.)
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 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotására és a belső
ellenőrzési jelentés elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) 2015. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
4.) Beledi Egyesített Szociális Központ 2015. évi szakmai beszámolójának és az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelésének elfogadása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
5.) Döntés rendezési terv módosítása ügyében
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Javaslat kamerarendszer bővítésére
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
8.) Javaslat szélerőmű park létrehozására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
9.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
10.)
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 határozatokban foglalt
feladatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolóját:
119/2016.(IV.28.) határozat:
A képviselő-testület a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet I.7. pontja és a III.1. pont alapján döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati támogatásra 2.015.207.-Ft +
1.621.615.-Ft, összesen 3.636.822.-Ft összegre a 2015. évi társulási elszámolás
során kimutatott fizetési kötelezettség teljesítésére. A pályázat benyújtásra került.
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120/2016.(IV.28.) határozat:
A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy kamerarendszer kiépítésére,
bővítésére vonatkozó pályázat benyújtásának lehetősége ügyében járjon el. A mai
ülésen az árajánlat ismertetésre kerül.
121/2016.(IV.28.) határozat:
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrkapitányság részére, a
rendőrségi munka pénzjutalommal történő elismeréséhez 30.000 Ft, a Győr-MosonSopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, a tűzoltó munka
pénzjutalommal történő elismeréséhez 30.000 Ft támogatást biztosított. Az összeg
kifizetésre került.
122/2016.(IV.28.) határozat:
A képviselő-testület a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
pályázat és bolt felújítás közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánította,
nyertes ajánlattevőnek a Mészáros Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
(Csorna, Erkel F. u. 4.) ajánlattevőt hirdette ki.
A nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésre került.
123/2016.(IV.28.) határozat:
A képviselő-testület döntött arról, hogy a konyha felújításának idejére - 2016. május
17-től – 2016. augusztus 20-ig - gyermekétkeztetés ellátására a NyugatMagyarországi Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel (Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 2832.) a szociális étkezés ellátására a Sárkány étteremmel (Csorna, Bartók Béla u. 66.)
köt megállapodást. A vállalkozásokkal a feladat ellátására vonatkozó
megállapodások megkötésre kerültek.
124/2016.(IV.28.) határozat:
A képviselő-testület a Farádi Községi Sportegyesület részére a Magyar Labdarúgó
Szövetség
ki/JH-01-10355/2015/MLSZ iktatószámú határozatával támogatott
pályázatához, önerőként 883.214 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
biztosított.
125/2016.(IV.28.) határozat:
A képviselő-testület hozzájárult a Farádi Evangélikus Egyházközség által az
evangélikus temetőben, az Ostffy kripta és Hérics Lajos sírja között – Bodács Pál
tanító és Horváth Dávid lelkész emlékére – síremlék felállításához. Az egyház
képviselőjével, Márczis Gyulával – aki anyagilag is támogatná a munkát - bejárta a
temetőt az összedőlt síremlék felállítási helye ügyében.
Zárt ülésén a képviselő-testület szociális ügyekben döntött.
Két ülés között eltelt fontosabb események: 2016. május 12-én a Kultúrházban zajlott
le az M85 gyorsforgalmi út építésének terület átadása.
A polgármester kéri a képviselő-testületet a beszámolójának elfogadására.
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
136/2016.(V.26.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban
foglalt feladatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről
szóló beszámolóját.
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat a 2015. évi zárszámadási rendelet megalkotására és a belső
ellenőrzési jelentés elfogadására
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett megalkotta
Farád
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2016.(V.27.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szalai Zoltán polgármester javasolja a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés
jóváhagyását, az ellenőrzött témakör a 2014. évi közbeszerzési eljárások
lebonyolítása volt. Az ellenőrzés nem tárt föl szabálytalanságot, az önkormányzat a
jogszabályi előírásoknak megfelelően járt el a közbeszerzési eljárás során. A belső
ellenőr nem tett javaslatot intézkedési terv elkészítésére.
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
137/2016.(V.26.)
határozata
A képviselő-testület a Farád Község Önkormányzatánál a 2014. évi közbeszerzési
eljárások lebonyolításáról szóló 2015. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja a
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
3.) 2015. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadása
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az adóigazgatási munkáról szóló előterjesztés
elfogadását.
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
138/2016.(V.26.)
határozata
A képviselő-testület a 2015. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámolót a
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
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4.) Beledi Egyesített Szociális Központ 2015. évi szakmai beszámolójának
és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékelésének elfogadása
Potyondi Veronika képviselő jelzi, hogy a szakmai beszámolóval kapcsolatban
kérdést szeretne intézni Takácsné Horváth Mónika megbízott intézményvezetőhöz.
Takácsné Horváth Mónika válaszol a feltett kérdésekre.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a Beledi Egyesített Szociális Központ
működéséről szóló, Farád településre vonatkozó szakmai beszámolónak, valamint a
Farád Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015.
évi ellátásáról szóló átfogó értékelésnek az előterjesztésben foglaltak szerinti
jóváhagyását.
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 139/2016.(V.26.)
határozata
A képviselő-testület a Beledi Egyesített Szociális Központ működéséről szóló 2015.
évi szakmai beszámolót a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
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 140/2016.(V.26.)
határozata
A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést tájékoztatásul küldje meg a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére.
Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
5.) Döntés rendezési terv módosítása ügyében
Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy Farád településszerkezeti tervének,
szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítása során lefolytatott
véleményezési eljárás során ellenvélemény érkezett a gazdasági terület
fejlesztésével kapcsolatban, ezért a fejlesztés megvalósíthatatlan. A rendezési terv
elkészítésével megbízott REGIOPLAN KFT. tapasztalata az, hogy a véleményezők
polgármesteri egyeztető tárgyalás összehívását követően sem fogják a
véleményüket megváltoztatni, mivel a munkaközi egyeztetések során a Regioplan
Kft. a megyei főépítésznél, a földhivatalnál sem jár sikerrel a fejlesztésre vonatkozó
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érvelések ügyében. A fejlesztésben érdekelt vállalkozás tájékoztatásra kerül a
kifogásról. Javasolja, hogy a határozati javaslatot hagyja jóvá a testület.
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 141/2016.(V.26.)határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 39.§. (2) bekezdése alapján nyilatkozza, hogy ismertetésre került és
megismerte a megrendelésére, a REGIOPLAN KFT. által Rp.I.149-6,7
munkaszámon készített településrendezési terv módosításai dokumentációt, illetve
az arra érkezett véleményeket.
A határozat szoros mellékletét képező, a véleményezési eljárás során beérkezett
véleményeket és az azokra adott válaszokat elfogadja.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a gazdasági területi fejlesztés nem szerepel a
rendezési terv módosításában, a tervezett fejlesztést törli a terveiből.
A fentiek szerint a végső szakmai véleményezési dokumentáció összeállítható.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Megérkezik az ülésre Potyondi János alpolgármester, így a jelenlévő képviselők
száma: 6 fő
6.) Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
pályázat benyújtására
Szalai Zoltán polgármester: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont a), b) és c) pontok szerinti, az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra című pályázaton
belül lehetőség van belterületi utak, járdák felújítására. Célszerű lenne a névtelen
utca és Szent László utca, valamint annak folytatásának felújítása. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-től kért árajánlat szerint elkészített támogatási igénylés 17.629.092 Ftos beruházás megvalósítását tenné lehetővé, amelyből 14.984.728 Ft a támogatás,
2.644.364 Ft az önerő mértéke. Javasolja, hogy a testület hagyja jóvá a pályázat
benyújtását.
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
142/2016.(V.26.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3. pont a), b) és c)
pontok szerinti, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra
című pályázaton belül belterületi utak, járdák, hidak felújítása” c) alcélra, a „Névtelen”
(5530 hrsz), Szent László (5835 hrsz) és Május 1. (5929/1 hrsz) utcák felújítására
támogatási igényt nyújt be.
Az igényelt támogatás összege: 14.984.728 Ft
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Vállalt önerő összege:
2.644.364 Ft
Beruházás összköltsége:
17.629.092 Ft
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
7.) Javaslat kamerarendszer bővítésére
Szalai Zoltán polgármester: A képviselő-testület elmúlt ülésén hozott döntés
értelmében beszerzésre került a kamerarendszer bővítésére az árajánlat. A meglévő
kamerarendszerrel együttműködő új rendszerre a LNL Group Solutions Kft. bruttó
945.000 Ft-os árajánlatot adott, a cég a komplett kamerarendszer karbantartását is
vállalja félévenként 45.000 Ft+Áfa összegben. A kft. a település közbiztonságának
növelése, térfigyelő kamerarendszer kiépítésére vonatkozó nyertes pályázat
keretében tudja vállalni a díjakat. Javasolja a kft. megbízását.
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
143/2016.(V.26.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az LNL Group Solutions Kft.
(8800 Nagykanizsa, Király út 9-11.) 2016.05. 13. napján kelt, a település térfigyelő
kamerarendszerének bővítésére (744.094Ft+ÁFA) és karbantartásra (45.000
Ft+ÁFA/félév) vonatkozó árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
8.) Javaslat szélerőmű park létrehozására
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a korábbi ülésen már ismertetett
szélerőmű-park létrehozására vonatkozó együttműködési szerződést a 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
144/2016.(V.26.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete
szerint együttműködési szerződést kíván kötni a Vieghofer Windmanagement GmbHval (A-3631 Ottenschlag, Spitzer Straße 24) (a továbbiakban: Üzemeltető)
Üzemeltető által szélerőmű-park Farád község területén található ingatlanokon
történő megépítéséről, a szélerőmű-park energia-szolgáltatóhoz történő
becsatlakoztatásáról és a megépített szélkerekek üzemeltetéséről.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az önkormányzat nevében aláírja.
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
9.) Hársfavirág Nyugdíjas Egyesület támogatási kérelme
Szalai Zoltán polgármester: A nyugdíjas egyesület pót-támogatási kérelmet nyújtott
be, 2016. évi előre nem látható kiadásainak fedezésére. Az egyesület jó kapcsolatot
ápol más községek nyugdíjas egyesületeivel, fellépéseken vesz részt. Továbbjutottak
a Bősárkány településen megrendezett „Ki mit tud” versenyen, így a dalkör a megyei
döntőbe is bejutott. Az utazási költségek nagyon megterhelik az egyesület
költségvetését. Az egyesület Farád település hírnevét is öregbíti. A költségvetés
tárgyalásakor 150 eFt-ot igényelt az egyesület, a képviselő-testület 100 eFt
támogatást biztosított részükre.
Potyondi Veronika képviselő: 20.000 Ft-ot támogatást javasol.
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy 50.000 Ft támogatást biztosítsanak az
egyesület részére.
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
145/2016.(V.26.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hársfavirág Nyugdíjas
Egyesület részére 50.000 Ft támogatást biztosít.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az egyesülettel a támogatási
megállapodást kösse meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
10.)

Önkéntes tűzoltó egyesület pályázata

Szalai Zoltán polgármester: A volt mozi épülete átadásra került az önkéntes tűzoltó
egyesület részére tűzoltószertár céljára. Az egyesület kisebb felújításokba kezdett, a
katasztrófavédelmi igazgatóság által nyújtott pályázati támogatásból. Most
lehetőségük nyílhat MVH-s pályázati támogatással arra, hogy teljes körűen felújításra
kerüljön az ingatlan. Javasolja, hogy a testület támogassa az egyesület pályázatát és
a pályázathoz szükséges önerőt biztosítsa.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza meg:
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Farád
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
146/2016.(V.26.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező, Farád
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének „tűzoltószertár” céljára, üzemeltetésre
átadott 5043/2 hrsz-ú ingatlan „településkép, közösségi tér fejlesztése” pályázatához
hozzájárulását adja.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 2,7 millió forint önerőt biztosítja az
egyesület részére.
Felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén kösse meg a támogatási
megállapodást az egyesülettel.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend után:
Szalai Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy június 4-én
Trianon emlékére a rábaközi kutatók 11 órakor megemlékezést tartanak.
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.

kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző

Potyondi Veronika
Peszlen Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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