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

Szám: 105/2017./nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 19-én 9.00
órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
- Győrffy Miklós és Kollár Zsanett képviselő távolléte igazolt
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 5 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Horváth Tibor
képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(I.19.) határozata
A képviselő-testület Potyondi János alpolgármestert és Horváth Tibor képviselőt megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirend 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(I.19.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:
1.) Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő ellátási szerződés
elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Napirend tárgyalása:
Szalai Zoltán polgármester: Az elmúlt év végén több alkalommal ülésezett a Csornai Térségi
Önkormányzatok Társulása, ahol javaslatot tettek arra, hogy a társulás által működtetetett
nappali fogyatékos ellátást és támogató szolgálatot a Máltai Szeretetszolgálat átvállalná. A
szociális törvény értelmében az ellátás biztosítása lakosságszámhoz kötött, Csorna Városnak
kötelező, a többi településnek nem. Amennyiben a költségvetési támogatás nem fedezi az
ellátásokat, a települések külön szerződés alapján fizetnének hozzájárulást.
A szerződés-tervezet szövege több ponton nem megfelelő, amelyre vonatkozóan a jegyző
írásbeli észrevételt tett.
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy kössük meg az ellátási szerződést, de nem az
előterjesztésben foglalt, Csorna Város által megküldött formában. Jelezzük Csorna Város
aljegyzője és a Máltai Szeretetszolgálat területi képviselője felé, hogy a szerződés-tervezetét
vizsgálják felül a megtett észrevételek alapján, hogy azt követően alá lehessen írni.
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 3/2017.(I.19.) határozata
Farád Község Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási szerződést köt
fogyatékos személyek nappali ellátása és támogató szolgálat biztosítása feladatra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal és értelemszerűen
Szalai Zoltán polgármester az ülést 9.30 órakor bezárta
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