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

Szám: 105-11/2017/nyilvános
J E GYZ Ő K Ö NYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. július 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
- Györffy Miklós
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs
Meghívottak részéről: 3 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi Veronika és Györffy Miklós képviselőket.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2017.(VII.26.) határozata
A képviselő-testület megválasztja Potyondi Veronika és Györffy Miklós képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester: Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a
testület, az egyéb döntést igénylő ügyeknél Potyondi Veronika képviselő kérésére tárgyalják
meg a temetőben végzett munkálatok gondosságára fordított figyelem ügyét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2017.(VII.26.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató az előző ülés
óta történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítése pályázati lehetőségéről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat a szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra kiírt pályázat
benyújtására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Temetői munkálatok gondosságára fordított figyelem ügye
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés napirendje:
Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
Szalai Zoltán polgármester ismerteti beszámolóját.
188/2017.(VI.26.) határozat
A képviselő-testület a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az előterjesztés szerint elfogadta.
A döntésről a Társulási Tanács elnöke értesítésre került.
189/2017.(VI.26.) határozat
A képviselő-testület 2017. évben a tanévkezdési támogatás összegét 10.000 Ft/fő összegben
állapította meg.
A lakosság a döntésről értesítésre került, a kérelmek beadásának határideje 2017. július 21-e
volt, a kérelmek elbírálása polgármesteri hatáskörben folyamatosan történik.
190/2017.(VI.26.) határozat
A képviselő-testület a Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás 2016. évi
beszámolóját jóváhagyta.
191/2017.(VI.26.) határozat
A képviselő-testület a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2016. évi beszámolóját a
jóváhagyta.
192/2017.(VI.26.) határozata
A képviselő-testület a Szent István utca végén lévő játszótér megszüntetéséről döntött.
193/2017.(VI.26.) határozat
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Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította elhatározását, hogy
2017. január 1. napjától kilép a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásából, tagságát 2017.
december 31. napjával megszünteti.
A Társulási Tanács elnöke értesítse került.
Zárt ülésén a képviselő-testület szociális ügyekben hozott döntéseket.
Két ülés között történt fontosabb események:
Az Árpád utcai árokfelújítás munkái folynak.
Farád, Bősárkány és Sopronnémeti községek által, együttesen benyújtott energetikai pályázat
nyert.
Kéri a polgármester a testületet, hogy a beszámolóját és a tájékoztatóját szíveskedjen
elfogadni.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2017.(VI.26.) határozata
A képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok
végrehajtásáról szóló beszámolót és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítése pályázati lehetőségéről
Szalai Zoltán felkéri Orbán Gábor urat a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. tanácsadóját, hogy
tájékoztassa a testületet a pályázatról.
Orbán Gábor: A település összes lámpájának, azaz 207 lámpatest korszerűsítése valósulna
meg LED lámpatestekkel. A 207 darabot korszerűsítenénk, valamint 1 nagy kar és 15 darab új
lámpatest kerülne felszerelésre. A beépített teljesítmény ennek köszönhetően 15.722 KW-ról
8.593 KW-ra, azaz 7.129 KW-tal csökkenne. A településen a megadott adatok szerint a
jelenlegi közvilágítási díj nettó 3.325.556.- Ft, a korszerűsítés után várhatóan 1.730.914.-.- Ft
lesz, a megtakarítás 1.594.642.- Ft-ot jelentene.
Az Önkormányzatnak nem jelent több kiadást, mert a korszerűsítést a cég a megtakarításból
végezné el.
A projekt pénzügyi finanszírozását a NEG Zrt. biztosítaná, az önkormányzatnak a
megtakarítás összegének megfelelő összeget és 52 ezer forint havi bérleti díjat kellene fizetni
180 hónapon keresztül. Az azt követő időben lámpatestenként nettó 1.400 Ft rendelkezésre
állási díjat kell fizetni, a korszerűsítésből adódó megtakarítás az Önkormányzatot illetné.
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a testület nézzen meg más településeken a NEG
által megvalósított közvilágítási korszerűsítéseket azután térjenek vissza a pályázati
lehetőségre és a NEG Zrt ajánlatának elfogadására.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
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Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2017.(VI.26.) határozata
A képviselő-testület a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. tanácsadójának beszámolóját
meghallgatta.
A képviselő-testület úgy határoz, hogy döntése előtt helyszíni bejárást végez olyan
településen, ahol az energiaellátás korszerűsítése a szakértő által elmondottak szerint már
megtörtént.
A képviselő-testület az előadás, az árajánlat és helyszíni területbejárás után dönt, hogy részt
vesz-e a közvilágítás korszerűsítési pályázatban, aminek lebonyolítását a NEG Zrt végezné el.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve folyamatos
3.) Javaslat a szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra kiírt
pályázat benyújtására
Szalai Zoltán polgármester ismereti, hogy a belügyminiszter pályázatot írt ki a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A pályázati
feltételek szerint az önkormányzat 158 m3 fára tud pályázni, az önerő 200.660 Ft+ szállítási
költséget jelentene. Javasolja a pályázat benyújtását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2017.(VI.26.) határozata
A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi CX. törvény 3. melléklet I.9. pontja szerinti „a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására” a maximálisan igényelhető
158 m3 keménylombos tűzifa mennyiségre.
A képviselő-testület az önerő összegét 200.660.-Ft-ot és a szállítási költséget a 2017. évi
költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem
kér.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. augusztus 25.
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
4/1.) Temetői munkálatok gondosságára fordított figyelem ügye
Potyondi Veronika képviselő: Kérem, hogy a temetőben a munkálatokat végző közmunkások
fordítsanak nagyobb figyelmet a munkájukra, mert a fűnyírás során a síremlékekre időnként
köveket pattintanak vagy a fűvel annyira összeverik, hogy nehéz a letakarítása. Ahol csak
elszáradt fű van, illetve csak apró kavics, oda nem is menjenek be a fűkaszával, mert ott nincs
mit vágni, csak a szemét megy a sírra. A sírt gondozók, ha lekezelik a gyomnövényzetet és a
füvet, akkor ott nem marad nyírni való.
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Potyondi János alpolgármester: Ha mindenki lenyírná a sírhoz tartozó részt, akkor oda be se
kellene menni füvet nyírni.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a temető hirdetőjére illetve a falubeli hirdetőkre
tegyenek ki felhívást a sírhelyt gondozók részére. Mindenki figyelmét hívják fel, hogy
gondozzák a sírt és annak környékét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2017.(VI.26.) határozata
A képviselő-testület felhívja a temetőben lévő sírhelyek felett rendelkezni jogosultak illetve a
hozzátartozók figyelmét a sírhely és környéke gondozásának kötelezettségére.
A képviselő-testület a felhívást közzéteszi a falu hirdetőtábláin, a temető hirdetőjén és a
község honlapján.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester megköszöni a meghívottaknak a részvételt, zárt ülést rendel el.
kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző

Potyondi Veronika
Györffy Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő
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