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

Szám: 76-14/2016./nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. október 11-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 (4. napirendi pont tárgyalásától van jelen)
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs
Meghívottak és lakosság részéről: 1 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 279/2016.(X.11.) 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 280/2016.(X.11.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:
1.) Döntés az alapellátási körzetek megállapítására vonatkozó rendelet-tervezet
véleményezésre történő megküldéséről
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
2.) Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön biztosítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) GYŐR-SZOL Zrt. vételi ajánlata az önkormányzat JÓSZÍV Temetkezési Kft-ben lévő
üzletrészének megvásárlására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Javaslat SKHU/1607 Szlovákia-Magyarország Interreg Együttműködési Program
megvalósítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés napirendje:
1.) Döntés közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetéséről
Előterjesztő: Szalai Zolán polgármester
Napirend tárgyalása:
1.) Döntés az alapellátási körzetek megállapítására vonatkozó rendelet-tervezet
véleményezésre történő megküldéséről
Szalai Zoltán polgármester: Előző ülésen a jegyző előterjesztette az önkormányzat
rendeletalkotási kötelezettségét az egészségügyi alapellátások körzeteire vonatkozóan.
Javasolja az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását.
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 281/2016.(X.11.) határozata
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal a
rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az országos módszertani intézet
(Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a vélemény megérkezését követően a véleményezett rendelet
tervezetet a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő.
Felelős: polgármester
Határidő: a) azonnal (véleményezésre megküldésre)
b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő testületi ülés
2.) Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön biztosítása
Szalai Zoltán polgármester: A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület kéréssel fordult Farád
Község Önkormányzatához, hogy az önkormányzat biztosítson év végéig 3.000.000 Ft
összegű tagi kölcsönt az egyesület működéséhez. Ismerteti az előterjesztést, majd javasolja,
hogy biztosítsa a kért összeget a képviselő-testület az egyesület részére.
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 282/2016.(X.11.) határozata
Farád Község képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester a „Rábaköz Vidékfejlesztési
Egyesület (9300 Kapuvár, Fő tér 1.) működésének zavartalan biztosítása érdekében szükséges
a forrás biztosítása „ tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1.) Farád Község Önkormányzata a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület részére tagi kölcsön
formájában 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összeget biztosít a Rábaköz
Vidékfejlesztési Egyesület működésének zavartalan biztosítása érdekében azzal, hogy a tagi
kölcsön visszafizetésének legkésőbb 2016.12.31. napjáig meg kell történnie.
2.) Farád Község Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti tagi
kölcsönszerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
3.) GYŐR-SZOL Zrt. vételi ajánlata az önkormányzat JÓSZÍV Temetkezési Kftben lévő üzletrészének megvásárlására
Szalai Zoltán polgármester: A legutóbbi képviselő-testületen nem született döntés a GYŐRSZOL Zrt. ajánlatáról. Javasolja, hogy a JÓSZÍV Temetkezési Kft-ben lévő 0,36%-os,
106.200 Ft névértékű Farád tulajdonát képező üzletrészt 849.600 Ft eladási áron értékesítsék a
Zrt. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2016.(X.11.) határozata
Farád Község Önkormányzat képviselő-testülete a GYŐR-SZOL ZRT. 2016. augusztus 1.
napján kelt vételi ajánlatát elfogadja.
A képviselő-testület, az önkormányzat JÓSZÍV Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő 0,36%-os részesedésű arányú, 106.200 Forint
névértékű, tulajdoni hányadát értékesíti 849.600 Ft eladási áron a GYŐR-SZOL Zrt. (címe:
9024 Győr, Orgona u. 10.) részére.
Felkéri a képviselő-testület, hogy az üzletrész vételi ajánlatra vonatkozó nyilatkozatot küldje
meg a GYŐR-SZOL Zrt. részére, továbbá felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételére vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Megérkezik az ülésre Györffy Miklós képviselő, az ülésen jelenlévő képviselők száma: 7 fő
4.) Javaslat SKHU/1607 Szlovákia-Magyarország
Program megvalósítására

Interreg

Együttműködési

Szalai Zoltán polgármester: A kiírt pályázat a természet és kultúra fejlesztésére vonatkozik.
Farád esetében a lovas pályához vezető út felújítása valósulhatna meg. Az együttműködésben
az alábbi szervezetek, mint partnerek vennének részt: Farád és Sopronnémeti települések
önkormányzatai, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kara,
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Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Tanszéke, a szlovákiai Madar és Kismácséd
községek önkormányzatai. Javasolja a pályázat benyújtását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 284/2016.(X.11.) határozata
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, a Miniszterelnökség és a Szlovák
Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság által
meghirdetett SKHU/1601 pályázatra pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület biztosítja a pályázat megvalósulásához szükséges önerőt.
Felhatalmazza a polgármestert a Sopronnémeti település önkormányzatával, a Széchenyi
István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, Gazdálkodástudományi és
Vidékfejlesztési Tanszékével, a szlovákiai Madar és Kismácséd települések
önkormányzataival közösen megvalósuló pályázathoz szükséges nyilatkozatok, aláírások
megtételére.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.
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