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

Szám: 91-1/2019/nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 23-án
16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Farád Község Önkormányzatának tanácskozó terme
Jelen vannak:
Képviselő-testület részéről:
- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester
- Győrffy Miklós
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Kollár Zsanett
- Potyondi Veronika
Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné főmunkatárs
A meghívottak és a lakosság részéről: 1 fő
Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
hét tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Kollár Zsanett és Horváth Tibor képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I.23.) határozata
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Kollár Zsanett és
Horváth Tibor képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület a kiküldött meghívóban
szereplő napirendet fogadja el.
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Napirend:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Rendelet alkotása a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapjának meghatározására
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
3.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat benyújtása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
4.) Javaslat a téli rezsicsökkentés megvalósításában részt vevő vállalkozó kiválasztására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozza alábbi határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I.23.) határozata
A képviselőtestület a napirendi pontokat elfogadja és jelen ülésen megtárgyalja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról és a két
ülés között történt fontosabb eseményekről
Szalai Zoltán polgármester:
 247/2018. (XII.12.) határozata alapján a Képviselő- Testület érvényben hagyja a Farád
Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
 248/2018. (XII.12.) határozata alapján a 2019. Évi belső ellenőrzési feladatként az
Alapító Okiratok, SZMSZ, ügyrend, munkaköri leírások, egyéb belső szabályozások
témaköröket választottuk.
 249/2018. (XII.12.) határozata alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-vel
2013. november 21. napján aláírt megállapodás V.5. pontjában előírt
kötelezettségeknek megfelelően a következő nyilatkozatot tettük: A Farád 5801 hrsz-ú
ingatlant a megállapodásban vállalt „beépítetlen terület-parkoló” hasznosítási cél
megvalósítására használta fel 2018. évben.
 250/2018. (XII.12.) határozata alapján a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás
módosított Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint elfogadtuk.
 251/2018. (XII.12.) határozata alapján Kocsis László földbérleti szerződését 2019.
december 31-ig meghosszabbítottuk és a bérleti díját 8.000,- Ft összegben állapítjuk
meg.
 252/2018. (XII.12.) határozata alapján Karsay Sándorné 0768/8 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó bérleti szerződését 2019. december 31-ig meghosszabbítottuk és bérleti
díját 20.000,- Ft összegben állapítottuk meg.
 253/2018. (XII.12.) határozata alapján eltöröltünk 51.300,- Ft gépjárműadót, 751.160,Ft pótlékot és 2.483.650,- Ft iparűzési adót.
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254/2018. (XII.12.) - 255/2018. (XII.12.) határozata alapján döntöttünk 2 letelepedési
támogatás ügyében melyekről az érintettek értesítve lettek és a folyósítás megtörtént.
256/2018. (XII.12.) - 277/2018. (XII.12.) határozata alapján döntöttünk 22 db Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázat ügyében melyekről az érintettek határozatot kaptak és a
folyósításuk folyamatban van.
278/2018. (XII.12.) - 376/2018. (XII.12.) határozata alapján döntöttünk 98 db szociális
tűzifa biztosítása iránti kérelemben melyekről az érintettek határozatot kaptak és a
kiosztása folyamatban van.

Az előző ülés óta eltelt fontosabb események:
- 2019. január 5-én részt vettem a Farád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete évzáró
közgyűlésén
- 2019. január 5-én részt vettem a Hanyi Táltoscsikók Íjász és Hagyományőrző
Egyesület évnyitóján és versenyén
- 2019. január 11-én egyeztetésen vettem részt a helyi Takarékszövetkezet további
nyitva tartásáról
- 2019. január 20-án megemlékeztünk a doni hőseinkről
Szalai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és az előző ülés óta eltelt legfontosabb eseményekről szóló beszámolóval, kézfeltartással
szavazzon.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással, meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (I.23.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Rendelet alkotása a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapjának meghatározására
Pálfi Zoltánné jegyző: Lehetőség nyílt, hogy a közös hivatalok székhely települése pályázatot
adjon be a köztisztviselők bérrendezési alapjának támogatására. Az illetményalap emelése a
pályázat benyújtásának feltétele, a jelenlegi 38.650.-Ft-os illetményalapot legalább 20%-kal
kell megemelni, ami 46.380.-Ft-ot jelent. A rendelet-tervezetet a képviselők megkapták. A
rendeletben rögzíteni kell, hogy a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban 46.380.-Ft az
illetményalap és a közös hivatalhoz tartozó minden település képviselő-testületének meg kell
alkotnia a rendeletet.
Szalai Zoltán polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően javaslom a rendelet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem
szavazattal, 1 tartózkodással megalkotja 1/2019. (I.24.) Önkormányzati
rendeletét a Farádi Közös Önkormányzat Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők illetményalapjáról
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(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
3.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra kiírt pályázat benyújtása
Pálfi Zoltánné jegyző: Ahogy az előbb már elhangzott pályázatot lehet beadni az
illetményalap emelésének támogatására, ezt január 25-ig lehet megtenni. A
Belügyminisztérium pályázati feltétele, hogy a székhely település adóerő-képessége ne
haladja meg a 38.000.-Ft-ot.
Szalai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással, meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (I.23.)
határozata
Farád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont
szerinti Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra.
A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. évre vonatkozóan a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben rögzítetthez
képest 20%-kal emelt összegben, 46.380 forintban állapítja meg.
A döntés szerint 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig a Farádi Közös
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja
46.380.-Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2019. január 25.
4.) Javaslat a téli rezsicsökkentés megvalósításában részt vevő vállalkozó kiválasztására
Szalai Zoltán polgármester: A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások közül a
községben 254 igénylő jelentkezett a tavaly ősszel előírt határidőig. A legtöbben, 182 igénylő,
fát kér, 39 szenet, 29 gázpalackot, 4 pedig brikettet, a meghatározott 12.000.- forint, értékben.
Érdeklődtem a Tüzépen, egy csornai és egy farádi egyéni vállalkozót is megkerestem. A
három közül Dudás Gábor helyi vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot. A fuvardíj 500.-Ft
lenne háztartásonként. Javaslom, hogy Dudás Gábor vállalkozóval kössünk szerződést a szén,
brikett és a fa biztosítására, a gázpalack biztosítására pedig a Flaga Gáz forgalmazójával.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással, meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (I.23.)
határozata
A képviselő-testület a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült
háztartások egyszeri támogatása keretében a támogatói okiratban foglaltaknak
megfelelően szerződést köt Dudás Gábor egyéni vállalkozó, Farád, Győr út 42.
szám alatti lakossal az igényelt szén és tűzifa igénylőkhöz történő eljuttatására,

5
a gázpalack biztosítására pedig a Flaga Hungária Kft-vel (2040 Budaörs,
Puskás Tivadar u. 14.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Miután más tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a
lakossági részvételt és a testületi ülést 17 órakor bezárja.
kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző

Kollár Zsanett
Horváth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő

