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

Szám: 105-3/2017/nyilvános
JEGYZŐKÖNYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 16-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 (1. napirend tárgyalása közben érkezett)
- Györffy Miklós (9. napirendi pont tárgyalását követően távozik az ülésről)
- 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: 4 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 Kollár Zsanett 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 10/2017.(II.16.) határozata
A képviselő-testület Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőt megválasztja
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő egyéb döntést igénylő
ügyek napirendhez felvenni a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás
módosításának jóváhagyása című napirendet.
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 11/2017.(II.16.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
2.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat az önkormányzat SZMSZ-nak módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Javaslat a szociális rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
5.) Javaslat a polgármester illetményének és útiköltségének meghatározására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
6.) Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
7.) Javaslat Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
8.) Domonkos Zsolt és neje 5355/4 hrsz-ú önkormányzati terület megvásárlása iránti
kérelme
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
9.) Javaslat a Farád Rákóczi utca forgalomtechnikai szabályozására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
10.)
Döntés ingatlan felajánlása ügyében
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
11.)
Egyéb döntést igénylő ügyek
11/a.) Lámpatestek cseréje
11/b.) Ravatalozó bővítése
11/c.) Rendezési terv módosítása
11/d.) Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület CsornaKapuvár Kistérségi Csoportja támogatási kérelme
11/e.) Nyilatkozat Jószív Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság üzletrész-hányad elővásárlási jogáról
11/f.) 2017. évi búcsú
11/g.) Óvodai leállás véleményezése
11/h.) Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
12.)
Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
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Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Lejárt határidejű határozatok:
2016. december 15-én megtartotta közmeghallgatását a képviselő-testület.
2016. december 15-én tartott ülésen hozott határozatok:
358/2016.(XII.15.) határozat: A képviselő-testület a 2017. évi belső ellenőrzési témaként a
tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzését jelölte meg.
359/2016.(XII.15.) határozat: A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel
2013. november 21. napján aláírt megállapodás V.5. pontjában előírt kötelezettségének
megfelelően nyilatkozott, hogy az önkormányzat a részére ingyenesen átvett farádi 5801 hrszú ingatlant a megállapodásban vállalt „Beépítetlen terület – parkoló” hasznosítási cél
megvalósítására használta fel 2016. évben.
A döntéséről a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t értesítésre került.
360/2016.(XII.15.) határozat: A képviselő-testület a Karsay Sándornéval kötött 2014. október
16. napján kelt, 0876/35 és 0876/51 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést
2017. december 31. napjáig meghosszabbította.
A módosított szerződést a bérlő és a polgármester aláírta.
361/2016.(XII.15.) határozat: A képviselő-testület az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 164. paragrafus (6) bekezdése alapján hozzájárult 2.038.324.-Ft adó és pótlék
tartozás törléséhez (2010-2011) a végrehajtási jog elévülése miatt.
A képviselő-testület a lejárt visszafizetési határidejű, behajthatatlan, szociális kölcsönök
törléséhez 660.000 Ft összegben hozzájárult.
362/2016.(XII.15.) határozat: A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodást elfogadta. A törzskönyvi nyilvántartásban a változást a Magyar Államkincstár
átvezette.
363/2016.(XII.15.) határozat: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorna
Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti
módosítását 2017. február 1. napi hatállyal elfogadta, a társulási megállapodás aláírásra került.
364/2016.(XII.15.) határozat és 365/2016.(XII.15.) határozat: A Képviselő-testület támogatta
a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”
kiírásra pályázat benyújtását konzorciumi tagként, biztosította a pályázathoz szükséges
önrészt. A pályázat elkészítésével Garab Patrícia egyéni vállalkozót bízta meg a testület. A
vállalkozói szerződés aláírása megtörtént, a pályázat benyújtásra került.
2017. január 19-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen 3/2017.(I.19.) határozatával az
önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási szerződést kötött fogyatékos
személyek nappali ellátása és támogató szolgálat biztosítása feladatra. A szerződés aláírásra
került.
2017. február 8-án a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó három település
képviselő-testületek együttes ülést tartottak Farádon.
A képviselő-testületek jóváhagyták a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának
és Alapító okiratának módosítását, továbbá elfogadták a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését és SZMSZ-ét.
Két ülés között történt fontosabb események:
Tegnapi napon a Csornai Többcélú Kistérségi Társulási ülésen elhangzott, hogy a
Magyarkeresztúri otthon működtetését a Vöröskereszt fogja átvállalni.
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A polgármester a TÖOSZ 2017. január 30-án, Győrben megtartott rendezvényen vett részt,
ahol a Terület- és Területfejlesztési Programról kaptak a résztvevők részletes ismertetést.
A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját fogadja el.
Potyondi János alpolgármester megérkezik az ülésre, a jelenlévő képviselők száma: 7 fő.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban foglalt
feladatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről szóló
beszámolóját.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
2.) Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Szalai Zoltán polgármester felkéri a pénzügyi főmunkatársat az előterjesztéssel kapcsolatos
kérdések megválaszolására.
Kovács Lászlóné pénzügyi-gazdálkodási főmunkatárs: Az óvoda és a konyha költségvetését a
Társulás fogadja el, de a székhely önkormányzat költségvetésében szerepel. Ugyanez a
helyzet a közös hivatal költségvetésével.
Tavalyról 3,5 millió forint maradt járdafelújításra, ezt az összeget el kell költeni. Az
útfelújításokról tavaly volt képviselő-testületi döntés, amit idei évben meg kell valósítani.
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok pályázatán nyert pénzösszeget is
el kell költeni. A vagyonnal való gazdálkodás területén a bérleti díjak változásáról kell
dönteni, április 1-jével történt eddigiek során az emelés.
A telkeknél a szennyvízelvezetésre 7 millió forint került betervezésre.
A társulások esetén még nem tudni mennyit kell fizetni az önkormányzatnak.
A közös hivatalok, Sopronnémeti esetén 1 millió, illetve Acsalag esetén 1,8 millió forint
dologi támogatást kell a kirendeltségnek átadni a közös hivatalra vonatkozó megállapodás
alapján.
A közfoglalkoztatottak jogviszonya február 28-ig tart, nem tudni jelen pillanatban, hogy azt
követően mennyi közfoglalkoztatottra kap támogatást az önkormányzat.
Az óvoda finanszírozása az előző év október 1-i statisztikai gyereklétszám, plusz aki még
decemberben igénybe veszi az óvodai nevelést létszám alapján történik. Ahogy nézte 13
gyerek lesz csak decemberre a kiscsoportban. 2018-ban mindenképpen fel kell készülni a
bölcsődei nevelésre. Két főt kötelező alkalmazni a bölcsődei nevelésre. Szakmailag át kell
gondolni a csoportok számát és a dolgozók foglalkoztatását is.
A civil szervezetek az alábbi támogatási igényeket nyújtották be: Nyugdíjas Egyesület
200.000 Ft, Farádi Lovas Egyesület 250.000 Ft, Vöröskereszt 100.000 Ft, Hanyi Táltos
Csikók 150.000 Ft, Horgászegyesület 100.000 Ft, Farádi Sportegyesület 1.300.000 F, ÖTE
600.000 Ft. A cserkészcsapat nem nyújtott be igényt. Most el kellene dönteni, hogy mennyi
támogatást kapnak idei évben.
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Szalai Zoltán polgármester: A képviselő-testület véleményét összefoglalja, javasolja, hogy a
2017. évi költségvetési rendeletben a civil szervezetek támogatása az alábbiak szerint
történjen: Nyugdíjas Egyesület 100.000 Ft, Farádi Lovas Egyesület 200.000 Ft, Vöröskereszt
100.000 Ft, Hanyi Táltos Csikók 120.000 Ft, Horgászegyesület 50.000 Ft, Farádi
Sportegyesület 1.300.000 F, ÖTE 600.000 Ft, Cserkészcsapat: 30.000 Ft.
Szalai Zoltán polgármester javasolja a költségvetési rendelet megalkotását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta az 1/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletét az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.) Javaslat az önkormányzat SZMSZ-nak módosítására
Szalai Zoltán polgármester javasolja az előterjesztés szerint a rendelet-tervezet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2013.(V.01.)
önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.) Javaslat a szociális rendelet módosítására
Szalai Zoltán polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotta a 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletét a szociális
ellátásokról szóló 4/2016.(III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.) Javaslat a polgármester illetményének és útiköltségének meghatározására
Pálfi Zoltánné jegyző: A kiküldött előterjesztésben szerepel, hogy a polgármester illetménye
2017. január 1-jétől 498.585.-Ft, a költségtérítése 74.788.-Ft lesz a jogszabályi változásnak
megfelelően.
Szalai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a polgármester illetménye
498.585.-Ft, a költségtérítése 74.788.- Ft összegben kerüljön megállapításra, kézfeltartással
szavazzon. Bejelentem, hogy a kérdésben érintett vagyok, ezért a szavazásban nem kívánok
részt venni.
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Szalai Zoltán polgármester érintettségére tekintettel a szavazás idejére távozik az
ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma: 6 fő
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 13/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester illetményét 2017. január 1. napjától 498.585
Ft/hó összegben, a költségtérítését 74.788 Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal illetve értelemszerűen
Szalai Zoltán polgármester visszatér az ülésterembe, Potyondi János alpolgármester ismerteti
vele a testület döntését.
6.) Javaslat a polgármester 2017. évi szabadságolási tervének elfogadására
Pálfi Zoltánné jegyző: Az írásos anyagot a szabadságolási ütemtervre vonatkozóan is
megkapták a képviselők.
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a polgármester 2017. évi szabadságolási
ütemtervét hagyja jóvá a képviselő-testület.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét az
alábbiak szerint fogadja el: január: 3 nap, február: 2 nap, március: 3 nap, április: 4 nap, május:
4 nap, június: 4 nap, július: 5 nap, augusztus: 5 nap, szeptember: 2 nap, október: 2 nap,
november: 2 nap, december: 4 nap, összesen: 39 nap
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal illetve folyamatos 2017. december 31-ig
Felelős: Jegyző
7.) Javaslat a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolójának elfogadására
Szalai Zoltán polgármester javasolja a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
munkájáról szóló beszámoló előterjesztés szerinti elfogadását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
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Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal
8.) Döntés ingatlan felajánlása ügyében
Szalai Zoltán polgármester: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság írásban
tájékoztatta az önkormányzatot a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó
hosszú távú koncepcióról szóló 1023/2017.(I.24.) Korm. határozatról. A rendelkezés alapján
2036-ig meg kell szűnnie a fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá
szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó 50 főnél nagyobb bentlakásos
intézményi formának, helyette közösségi alapú ellátási forma kerül kialakításra, amelyhez az
EFOP-2.2.2-17 kódszámú pályázat nyújt segítséget.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a projekt sikeres megvalósulása érdekében
kéri, hogy Farád Községben kettő darab telket bocsásson az önkormányzat a rendelkezésükre.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) részére a
fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára
ápolást-gondozást nyújtó 50 főnél nagyobb intézményi férőhely kiváltási projekt
megvalósulásához nem bocsájt rendelkezésre önkormányzati területet.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy döntéséről a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóságot értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
9.) Domonkos Zsolt és neje 5355/4 hrsz-ú önkormányzati terület megvásárlása iránti
kérelme
Szalai Zoltán polgármester: Domonkos Zsolt és neje szeretné megvásárolni az önkormányzat
tulajdonát képező 5355/4 hrsz-ú, 120 m2 területű ingatlant, amely a kertjük és a házuk között
található. 50.000 Ft-ot ajánlottak vételárként. Javasolja részükre az ingatlan értékesítését, de
egy magasabb, forgalmi értéknek megfelelőbb, 1000 Ft/m2 áron.
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 17/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező 5355/4 hrsz-ú, 120 m2 területű
„bepítetlen terület” ingatlanát 1000 Ft/m2 eladási áron Domonkosné Hetyési Tímea és
Domonkos Zsolt Farád, Fő u. 40. szám alatti lakosok részére.
Felkéri a polgármestert a testület, hogy tájékoztassa a kérelmezőket a döntésről.
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Györffy Miklós képviselő távozik az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 6 fő.
10.)

Javaslat Farád, Rákóczi utca forgalomtechnikai szabályozására

Szalai Zoltán polgármester: A Csornai Rendőrkapitányság a 2017. január 03-án, a Rákóczi
utcában történt halálos közlekedési baleset miatt 30 km/h sebességkorlátozás, illetve
forgalomlassító küszöbök kihelyezését javasolja. A polgármester javasolja a 30 km-es
korlátozó táblák kihelyezését.
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 18/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület a Farád, Rákóczi utcában 30 km/h sebességkorlátozást vezet be.
Felkéri a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon és az intézkedésről a
Csornai Rendőrkapitányságot értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

11.)

Egyéb döntést igénylő ügyek

11/a. Lámpatestek cseréje
Szalai
Zoltán
polgármester:
A Tungsram-Schréder
Világítási
Berendezések
Zrt. Magyarország vezető kültéri világítótesteket gyártó vállalata. A cég értékesítési
képviselője felkereste a korszerű világítótestek cseréjével kapcsolatban. Javasolja, hogy bízza
meg a képviselő-testület a közvilágítási világítótestek cseréjére kidolgozott ajánlat
beszerzésével.
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 19/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Tungsram-Schréder Világítási
Berendezések Zrt-től kérjen Farád településre vonatkozó, közvilágítási lámpatestek cseréjére
vonatkozó árajánlatot.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
azonnal
11/b. Evangélikus ravatalozó bővítése
Szalai Zoltán polgármester: Az evangélikus temetőben lévő ravatalozó fedett előtérrel
bővítéséhez 3 millió forint lett a költségvetésbe tervezve. Szijártó Ottó tervező elkészítette a
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rajzot a bővítésről. Javasolja, hogy a terv alapján a bővítéshez járuljon hozzá a képviselőtestület.
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 20/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület az evangélikus temetői ravatalozó fedett előtérrel történő bővítéséhez a
határozat mellékletét képező bővítési alaprajz alapján hozzájárul.
A képviselő-testület a bővítéshez 3 millió forintot biztosít 2017. évi költségvetésében.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
11/c. Rendezési terv módosításával kapcsolatos javaslat
Szalai Zoltán polgármester: Észrevettük, hogy a rendezési tervünkben az egyik övezeti
besorolásnál az építési követelmények meghatározásánál más szerepel a rendeletben és más a
rendelet mellékletét képező szabályozási terven. Kikértük a rendeletet készítő tervező iroda
véleményét, ők ingyenesen elkészítenék majd a módosítást, mert saját hibaként elismerik. A
véleményezési eljáráshoz azonban szükséges a partner szervezetek, a lakosság véleményének
kikérése is. Az ezelőtti módosítás előtt határozattal elfogadtuk a partnerségi egyeztetés
szabályait. Jogszabályváltozás miatt az idei évtől az csak rendelettel szabályozható.
Kérem, kérjük fel a jegyzőt, hogy a testület legközelebbi ülésére terjessze elő a rendelettervezetet a partnerségi egyeztetés szabályairól.
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 21/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy legközelebbi ülésére terjessze elő a partnerségi
egyeztetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezetet.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal illetve 2017. március 31.
11/d. Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület Csorna-Kapuvár
Kistérségi Csoportja támogatási kérelme
Szalai Zoltán polgármester: Az idei évben is kérelemmel fordult az egyesület a képviselőtestülethez. Javasolja, hogy idei évben is 10.000 Ft támogatást biztosítsanak a részükre.
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 22/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét
(címe: 9024 Győr, Bartók u. 23., adószáma: 18980732-1-08, bankszámlaszáma: 5860028311124096) 10.000 Ft-tal, azaz Tízezer forinttal támogatja.
9

Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: 2017. március 5.
11/e. Nyilatkozat Jószív Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság üzletrész-hányad elővásárlási jogáról.
Szalai Zoltán polgármester: A JÓSZÍV Temetkezési Kft. megkeresésében felsorolt üzletrészhányadok vonatkozásában javasolja, hogy a képviselő-testület elővásárlási jogával ne éljen.
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 23/2017.(II.16) határozata
A képviselő-testület a „JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság tagjainak közös tulajdonát képező üzletrész-hányadok vonatkozásában,
a Kft. társasági szerződésében biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Kft-t a döntésről értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
11/f. 2017. évi Búcsú
Szalai Zoltán polgármester: A 2017. évi búcsú megrendezésére idén Stumpf Mátyás
vállalkozó nyújtott be kérelmet. A vállalkozó vállalja a tavalyi összegnek megfelelő 450.000
Ft közterület-használati díj megfizetését. Javasolja a vállalkozó megbízását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017.(II.16.) határozata
A képviselő-testület a 2017. évi búcsú szervezésével Stumpf Mátyás (Székhely: Budapest,
Petőfi u. 30.) vállalkozót bízza meg 450.000 Ft közterület-használati díj ellenében.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést kösse meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
11/g.) Óvodai leállás véleményezése
Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti az óvodavezető 2017. évi beíratás és nyári leállás
idejére vonatkozó engedélyeztetési kérelmét. Javasolja, hogy a testület javasolja a
társulásnak, hogy a leállást augusztus 14-től – augusztus 28. napjáig, búcsú hétfővel
bezárólag engedélyezze.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza
meg:
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017.(II.16.) határozata
A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsának javasolja, hogy az
óvodai leállás idejét 2017. augusztus 14-től – 2017. augusztus 28. napjáig engedélyezze.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
11/h.) Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása
Szalai Zoltán polgármester: A Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa
február 15-i ülésén elfogadta a társulási megállapodás módosítását. A Magyar Államkincstár
törzskönyvi bejegyzésre vonatkozó hiánypótlási felhívásához minden település képviselőtestületének szükséges a módosított megállapodást elfogadnia. Javasolja a 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 Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017.(II.16.) határozata
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása
Társulási Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja.
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a döntésről a Térségi Önkormányzatok Társulása elnökét értesítse, a Társulási
Megállapodást aláírja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el.

kmf.
Szalai Zoltán
polgármester

Pálfi Zoltánné
jegyző

Kollár Zsanett
Potyondi Veronika
jegyzőkönyv-hitelesítő
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