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

Szám: 76-11 /2016./nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. augusztus 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
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
- Györffy Miklós képviselő távollétét előre jelezte
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó
Meghívottak és lakosság részéről: 4 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 Kollár Zsanett
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 236/2016.(VIII.24.) határozata
A képviselő-testület Potyondi János alpolgármestert és Kollár Zsanett 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 237/2016.(VIII.24.) 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.) Rendezési terv módosítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat adósságkonszolidációs pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) 2016. évi Búcsú rendezvény
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak választása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
6.) 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.
158/2016.(VII.25.) határozat
A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/963-1/2016.
iktatószámú törvényességi felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat
elfogadta. A döntésről értesítésre került a Kormányhivatal vezetője.
159/2016.(VII.25.) határozat
A képviselő-testület szándéknyilatkozatot tett, hogy nem kívánja megvásárolni Dunasziget
Község Önkormányzat tulajdonát képező PANNON-VÍZ Zrt. részvényeit.
A döntésről értesítésre került a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgatója.
160/2016.(VII.25.) határozat
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 39.§
(2) bekezdése alapján nyilatkozta, hogy megismerte a megrendelésére a REGIOPLAN Kft
által Rp.I.149-6,7 munkaszámon készített településrendezési terv módosítási dokumentációt,
illetve az arra érkezett véleményeket.
A határozat mellékletét képező, a véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és az
azokra adott válaszokat elfogadta.
161/2016.(VII.25.) határozat
A képviselő-testület kezdeményezte a tervezési ajánlat és az Rp.I. 149-8. számú vállalkozói
szerződés tervezet alapján Farád község helyi építési szabályzatának módosítását, területfelhasználási változás – a 02/2 helyrajzi számú terület besorolás általános mezőgazdasági
területről beépítésre nem szánt különleges, bányaterületre változtatása – céljából.
A tervező, az önkormányzat és a költségviselő között a megállapodás aláírásra került.
162/2016.(VII.25.) határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község településrendezési terveinek
az Rp.I.149-8 számú Vállalkozási szerződésben foglalt módosítása (terület-felhasználási
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változás) során a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.§ (3), 29.§ alapján a partnerségi
egyeztetés szabályait elfogadta.
163/2016.(VII.25.) határozata
A képviselő-testület a Terület – és Településfejlesztési Operatív Program keretében az
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű, TOP-3.2.1-15 kódszámú
felhíváshoz benyújtandó pályázat tervezési munkáival az NRG Sevices Kft-t (9028 Győr,
Zöld u. 3/A) bízta meg.
164/2016.(VII.25.) határozata
A képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.25.) önkormányzati rendelet 9.§
(1) bekezdésében meghatározottak szerint döntött arról, hogy a községben élő óvodáskorú
valamint az általános és középiskolás tanulók 10.000.-Ft tanévkezdési támogatásban
részesülnek.
Két ülés között eltelt fontosabb események:
Az előző ülés óta polgármesteri hatáskörben 7 db rendkívüli önkormányzati támogatást
állapítottam meg, összesen: 153.500 Ft összegben.
2016. július 31-én sikeres Falunapot bonyolítottunk le.
A konyha műszaki átadása lezajlott.
Az új, kibővített kamerarendszer beüzemelésre került.
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 238/2016.(VIII.24.) 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.) Rendezési terv módosítása
Szalai Zoltán polgármester: A helyi építési szabályzat módosítására elkészített Rp.I.149-6,7
tervszámú dokumentációt az állami főépítész jóváhagyta. Ismerteti az állami főépítész végső
szakmai véleményét.
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 239/2016.(VIII.24.) határozata
A képviselő-testület az Állami Főépítész GYD-01/272-4/2016. iktatószámú. Rp.I.149-6,7
munkaszámú rendezési terv módosításával kapcsolatban érkezett, végső szakmai véleményét
megismerte és elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó
határozati javaslatot, valamint a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendeletet
fogadja el a képviselő-testület.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2016.(VIII.24.) határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településszerkezeti tervét módosítja az
alábbiak szerint, a határozat mellékletét képező Rp.I.149-6,7 munkaszámú,
Területfelhasználási terv című TSZ-J/M rajszámú terven módosítással érintett terület határa
jellel körülhatároltaknak megfelelően:
1. Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területbe kerül a 85 számú főút északi oldalán
lévő terület.
2. Mezőgazdasági területbe kerül a 02/11 hrsz-ú telek korábban kereskedelmi, szolgáltató
területként jelölt része.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotja 10/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendeletét a helyi
építési szabályzatról szóló 10/2010.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
Szalai Zoltán polgármester: A helyi építési szabályzat módosítására elkészített Rp.I.149-8
tervszámú dokumentációt az állami főépítész jóváhagyta. Ismerteti az állami főépítész végső
szakmai véleményét.
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 241/2016.(VIII.24.) határozata
A képviselő-testület az Állami Főépítész GYD-01/704-7/2016. iktatószámú Rp.I.149-8
munkaszámú rendezési terv módosításával kapcsolatban érkezett végső szakmai véleményét
megismerte és elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a településszerkezeti terv módosítására vonatkozó
határozati javaslatot, valamint a helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendeletet
fogadja el a képviselő-testület.
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 242/2016.(VIII.24.) határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településszerkezeti tervét módosítja. A
módosítás e határozat 1. számú mellékletét képező Terület-felhasználási terv (fedvény) című,
TSZ-J/M jelű, Rp.I.149-8 munkaszámú terven a módosítással érintett területekre terjed ki e
határozat 2. számú mellékletét képező, Településszerkezeti terv módosulása című leírásban
foglaltak szerint.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotja 11/2016.(VIII.25.) önkormányzati rendeletét a helyi
építési szabályzatról szóló 10/2010.(XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
3.) Javaslat adósságkonszolidációs pályázat benyújtására
Szalai Zoltán polgármester: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett
a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet
II. 8. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatására. A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás
nyújtható.
Potyondi János képviselő: A Vadvirág utcát le kellene zárni, mert mezőgazdasági gépekkel
összejárják.
Szalai Zoltán polgármester: A legnagyobb gond, hogy a szemétszállító autó nagy terhét nem
bírják a kisebb utcák, mivel azok vékony réteget kaptak a felújítások során.
Javasolja, hogy a Névtelen utca (5530 hrsz, Május 1. utca (5929/1 hrsz), Szent László utca
(5385 hrsz), Árpád utca (5465 hrsz)belterületi utak felújítására és az az Árpád utcához tartozó
(5465 rsz) csapadékelvezetési árok felújítására nyújtson be igényt az önkormányzat. A bekért
árajánlatok alapján a beruházás összköltsége: 24.110.855 Ft, az önerő: 4.110.855 Ft, az
igényelt támogatás: 20.000.000 Ft.
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 243/2016.(VIII.24.) határozata
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8. pont szerinti az
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására pályázatot nyújt be a pályázati kiírás 1. pont a) és b) bekezdésben foglalt alcélra
az alábbiak szerint:
- Névtelen utca (5530 hrsz,
- Május 1 utca (5929/1 hrsz),
- Szent László utca (5385 hrsz),
- Árpád utca (5465 hrsz)
belterületi utak felújítására és az az Árpád utcához tartozó (5465 rsz)
csapadékelvezetési árok felújítására.
A beruházás költsége: 24.110.855 Ft, az igényelt támogatás összege: 20.000.000, saját erő
összege: 4.110.855 Ft
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázati dokumentáció benyújtására
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, 2016. augusztus 31.
4.) 2016. évi Búcsú rendezvény
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
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Szalai Zoltán polgármester: A búcsú megrendezésére Stumpf András mutatványos vállalkozó
nyújtott be kérelmet, aki vállalja a tavalyi összeg, 450.000 Ft megfizetését. Javasolja a
vállalkozó 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 244/20165.(VIII.24.) határozata
A képviselő-testület a 2016. évi búcsú szervezésével Stumpf András vállalkozót bízza meg
450.000 Ft közterület-használati díj ellenében.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről Stumpf Andrást értesítse és a
vállalkozói szerződést kösse meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
5.) Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Pálfi Zoltánné jegyző: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. alapján a képviselőtestület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjait és Szavazatszámláló
Bizottságok (SZSZB) tagjait. Az Országgyűlés 8/2016. (V. 10.) OGY határozatával országos
népszavazást rendelt el a Magyarország Kormánya által az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése,
továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a
népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény rendelkezései alapján. A
választási előkészületek között szükséges a településen a választásban közreműködő
bizottságok felülvizsgálata. Az 1. és 2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjai
közül többen jelentették be, hogy nem tudnak közreműködni október 2-án, így póttagok
választása szükséges. A póttagok személyére a Helyi Választási Iroda vezetője tesz javaslatot.
Javaslat:
- Nagy Anita Farád, Rákóczi u. 28.
- Karmazsin Zoltánné Farád, Rákóczi u. 35/a.
- Cseh Viktória Farád, Rákóczi u. 81.
Az október 2-i népszavazáson működő szavazatszámláló bizottság:
I. számú szavazókör:
- Szijártóné Élő Gyöngyi Farád, Szent I. u. 20.
- dr. Simon Istvánné Farád, Fenyőfa u. 6.
- Joódy Borbála Farád, Mátyás király u. 5.
- Póttagok:
- Cseh Viktória Farád, Rákóczi u. 81.
- Karmazsin Zoltánné Farád, Rákóczi u. 35/a.
II. számú szavazókör:
- Kovács Krisztina Farád, Vasút u. 24.
- Márczis István Farád, Munkás u. 2.
- Tarcsainé Varga Anna Farád, Vasút u. 22.
- Póttagok:
- Tóth Gézáné Farád, Vörösmarty u. 9.
- Nagy Anita Farád, Rákóczi u. 28.
Nevezettek vállalják a tisztséget. Amennyiben megválasztásukra sor kerül esküt tesznek.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztett póttagokat szíveskedjenek
megválasztani.
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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 Önkormányzat Képviselő-testületének 245/2016./(VIII.24.) határozata
A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. alapján a Farád községben
működő szavazatszámálló bizottságot az alábbi póttagokkal egészíti ki:
- Nagy Anita Farád, Rákóczi u. 28.
- Karmazsin Zoltánné Farád, Rákóczi u. 35/a.
- Cseh Viktória Farád, Rákóczi u. 81.
A 2016. október 2-án működő kiegészített szavazatszámláló bizottság a következő:
I. számú szavazókör:
- Szijártóné Élő Gyöngyi Farád, Szent I. u. 20.
- dr. Simon Istvánné Farád, Fenyőfa u. 6.
- Joódy Borbála Farád, Mátyás király u. 5.
- Póttagok:
- Cseh Viktória Farád, Rákóczi u. 81.
- Karmazsin Zoltánné Farád, Rákóczi u. 35/a.
II. számú szavazókör:
- Kovács Krisztina Farád, Vasút u. 24.
- Márczis István Farád, Munkás u. 2.
- Tarcsainé Varga Anna Farád, Vasút u. 22.
- Póttagok:
- Tóth Gézáné Farád, Vörösmarty u. 9.
- Nagy Anita Farád, Rákóczi u. 28.
Felelős: Pálfi Zoltánné
Határidő: azonnal
Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a lakossági részvételt
és zárt ülést rendel el.

kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző

Potyondi János
Kollár Zsanett
jegyzőkönyv-hitelesítő
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