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

Szám: 105-4/2017/nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 20-án 16.00
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
- Györffy Miklós (nyilvános ülésen van jelen)
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőt.
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 31/2017.(II.20.) határozata
A képviselő-testület Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőt megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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 32/2017.(II.20.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:
1.) 5929/1 hrsz utcanév változása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Döntéshozatal a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
EFOP-1.5.2.-16 pályázatban történő részvételről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat a „Bethlen Gábor – Testvér-települési programok és együttműködések”
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) 5286 és 5287 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés napirendje: Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
Napirend tárgyalása:
1.) 5929/1 hrsz utcanév változása
Szalai Zoltán polgármester: 28/2013.(I.29.) határozatával több utcának a nevét
változtatta meg a képviselő-testület. A Május 1.útnak a névváltoztatása, csak a lakott
utcarész, a 5835 hrsz vonatkozásában került átnevezésre akkor. Az utca folytatása az
5929/1 hrsz, ezért dönteni szükséges ennek az elnevezésnek is Szent László utca
elnevezésre változtatásáról.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2017.(II.20.) határozata
A képviselő-testület az 5929/1 hrsz-ú, Május 1. út elnevezésű utcanevet Szent László
utca névre változtatja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozásról értesítse az érintetteket, a
közterület nevének megváltoztatását a közterület nyilvántartásába vezetesse át, továbbá a
közterület ingatlan- nyilvántartási adatainak átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. §. (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
2.) Döntéshozatal a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
EFOP-1.5.2.-16 pályázatban történő részvételről
Szalai Zoltán polgármester: Az EFOP-1.5.5-2016 kódszámú, Humán közszolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben pályázat benyújtására több település részvételével lesz
lehetőség. Sopronnémeti település vállalja a konzorciumi vezető szerepet.
Sopronnémetin és Farádon kívül Acsalag, Szil, Bogyoszló és Potyond település venne
részt a pályázatban. A pályázat megvalósítási ideje 24-48 hónap, támogatottsága: 100
%. Az említett településeken a pályázatíró cég tartott előzetes tájékoztatást a
lehetőségről. Javasolja Farád részvételét konzorciumi tagként a pályázatban.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2017.(II.20.) határozata
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy konzorciumi
tagként részt kíván venni a „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
elnevezésű EFOP-1.5.2-16 kódszámú pályázati felhívás pályázatán Sopronnémeti
Község Önkormányzata gesztorságában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére, valamint a konzorciumi megállapodás aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
3.) Javaslat a „Bethlen Gábor Alap – Testvér-települési programok és együttműködések”
pályázat benyújtására
Szalai Zoltán polgármester: A Bethlen Gábor Alap terhére lehetőség nyílt pályázat
benyújtására. A 2017. július elején tartandó falunapon testvértelepülés-találkozó
lebonyolítására is sort kerítnénk, amin a szlovákiai Bart és Jányok település is részt
venne. A két településsel már régóta részt veszünk egymás rendezvényein, Jányokkal
2011-ben, Barttal 2013-ban írtuk alá az együttműködési megállapodást. A pályázat
támogatottsága 100%. Pályázatírásra kellene 59.000.-Ft-ot biztosítani, a győri Buza
Veronika pályázati szaktanácsadó vállalja a pályázat elkészítését.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2017.(II.20.) határozata
Farád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési
programok és együttműködések” című pályázati felhívásra 1.829.000,- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatás igényléséhez.
A képviselő-testület a pályázat elkészítésével Buza Veronika pályázati szaktanácsadót (9022
Győr, Tarcsay Vilmos u.24.) bízza meg bruttó 59.000.-Ft, azaz Ötvenkilencezer forint
összegért.
Felhatalmazza a testület a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes
pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. március 31.
4.) 5286 és 5287 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítása
Szalai Zoltán polgármester: Az 5286 hrsz-ú és 5287 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok
telekalakításával a két ingatlan között kialakítható egy 900 m2-es, beépítetlen
megnevezésű terület. Kéri a testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt változási
vázrajz szerint a telekalakítást jóváhagyni szíveskedjen.
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2017.(II.20.) határozata
A képviselő-testület e határozat mellékletét képező, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Csornai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 2-50/2017.
iktatószámon záradékolt változási vázrajz szerinti, 5286 és 5287 hrsz-ú földrészletek
megosztásával egyetért, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a testület a polgármestert a telekalakítás engedélyeztetéséhez és az
engedélyezett telekalakításnak az ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez történő
lefolytatására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.
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