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

Szám: 105-12/2017/nyilvános
J E GYZ Ő K Ö NYV
Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-én
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
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika
Győrffy Miklós képviselő távolléte igazolt.
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 6 fő, a testületi ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőket.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2017.
(VIII.31.) határozata
A képviselő-testület megválasztja Horváth Tibor és Peszlen Imre
képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester: Javasolom, hogy a meghívóban szereplő napirendet fogadja el a
testület azzal, hogy a 4. egyéb döntést igénylő ügyeknél 4/1 Döntés „Bözödújfaluért

Egyesület” támogatásáról és 4/2 Döntés energetikai pályázat ügyében alpontok tárgyalására
kerüljön sor. Kérdés, észrevétel van-e?
Potyondi János alpolgármester kéri, hogy a temető ügyéről beszéljenek az egyebek
tárgyalásakor, a következő alpont szerint.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a napirend elfogadását a kiküldött meghívóban szereplő
és jelen ülésen kiegészített napirendi pontnak megfelelően.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2017.(VIII.31.) 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.) Javaslat a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására” című pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Rendezési terv módosítása lehetőségének megvitatása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
4/1 Döntés „Bözödújfaluért Egyesület” támogatásáról
4/2 Döntés energetikai pályázat ügyében
4/3 Temető ügyének tárgyalása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés napirendje:
Döntés szociális ügyekben
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Napirend tárgyalása:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról
Szalai Zoltán polgármester ismerteti beszámolóját:
- A 205/2017.(VII.26.) határozatban a képviselő-testület a Nemzeti Energiagazdálkodási
Zrt tanácsadójának az előadását meghallgatva arról döntött, hogy az árajánlat és a
pályázatban már résztvevő településen történt helyszíni területbejárás után dönt, hogy
részt vesz-e a közvilágítás korszerűsítési pályázatban, aminek lebonyolítását a NEG
Zrt végezné el. A mai ülésen döntünk a pályázati lehetőségről.
- A 206/2017.(VII.26.) határozattal döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk be „a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatására” a maximálisan igényelhető 158 m 3 keménylombos tűzifa mennyiségre.
A pályázat benyújtása megtörtént.
- A 207/2017.(VII.26.) határozat szerint fel kell hívni a temetőben a sírhelyek felett
rendelkezni jogosultak figyelmét a temetési hely és környéke gondozására.
2

-

A 208-219/2017.(VII.26.) határozatokban szociális ügyekben döntöttünk. Az érintettek
megkapták a határozatokat a döntésekről.

Két ülés között történt fontosabb események: A Névtelen utca felületkezelési munkálata
elkészült, Árpád utcai árkok és hídfelújítások elkészültek. A TOP energetikai pályázatunk
nyert, amit Bősárkánnyal és Sopronnémetivel együtt nyújtottunk be.
Kérem, aki egyetért a beszámolóval, kézfeltartással szavazzon.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2017.
(VIII.31.) 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.) Javaslat a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására” című pályázat benyújtására
Szalai Zoltán polgármester ismereti, hogy a belügyminiszter pályázatot írt ki a költségvetési
törvény alapján a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének
támogatására”. Az önkormányzatunk által megpályázható összeg 1,6 millió forint. A Hunyadi
utca és az odavezető út felújításának költsége 3,235 ezer forint, a hiányzó összeget önerőből
biztosítanánk.
Javaslom pályázat benyújtását 1,6 millió forint támogatási igényre.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2017.
(VIII.31.) határozata
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.
12. pont szerinti „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására” a Farád, belterület 5971 hrsz-ú út és az
5029/7 hrsz-ú út (Hunyadi utca) útfelújítási munkáira.
A fejlesztés megvalósítási költsége 3.235.662.-Ft, azaz hárommilliókettőszázharmincötezer-hatszázhatvankettő
forint,
amihez
az
Önkormányzat saját forrásból 1.635.662.-.-Ft, azaz egymillióhatszázharmincötezer-hatszázhatvankettő forint önerőt biztosít.
Az igényelt támogatási összeg 1.600.000.-Ft, azaz egymillióhatszázezer forint.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
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benyújtására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. szeptember 7.
3.) Rendezési terv módosítása lehetőségének megvitatása
Szalai Zoltán polgármester felkéri Pálfi Zoltánné jegyzőt, hogy ismertesse a módosítási
igényt.
Pálfi Zoltánné jegyző elmondja, hogy Winkler Károly vállalkozó jelezte, nem mondott le arról
a tervéről, hogy Farádon Tüzép telepet létesítsen. Emlékeztette a testületet, hogy a tavalyi
módosításból a tervező iroda javaslatára kivették a gazdasági terület bővítésének lehetőségét.
A bővítés szántó ingatlant érintett volna, de sem az Állami Főépítész, sem a Megyei
Földhivatal nem támogatta a termőföld gazdasági területbe vonását.
Winkler Károly már vásárolt több telket, ezek a telkek jelenleg falusias lakóövezetbe soroltak.
A gazdasági területbe sorolás rendezési terv módosítással járna, de a vállalkozó elzárkózik
attól, hogy fizesse a módosítás költségét. Álláspontja szerint már ezelőtt fizetett a korábbi
tervekért, nem az ő hibája, hogy nem valósulhatott meg, döntse el a testület, hogy fontosnak
látja-e az elképzelése megvalósítását.
A tervező iroda álláspontja pedig az, hogy ők elvégezték azt a munkát, amire a felkérés szólt,
nem lehet nekik azt felróni, hogy a módosítás nem nyert támogatásra a véleményezési
eljárásban.
A képviselő-testület tagjai megbeszélik a felvetést és egyetértenek abban, hogy az ügyben
jelen ülésen nem kívánnak dönteni. A vállalkozót szeretnék meghívni a képviselő-testület
későbbi ülésére.
Szalai Zoltán polgármester felteszi szavazásra a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a rendezési
terv lehetséges módosításának ügyét napolja el a testület és egy későbbi időpontra a
vállalkozót is hívja meg, kézfeltartással jelezze.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozza meg:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2017.
(VIII.31.) határozata
A képviselő-testület elnapolja a döntéshozást a helyi építési
szabályzatról szóló 10/2009.(XII.9.) önkormányzati rendelete
lehetséges módosításának megindítása ügyében.
A képviselő-testület Winkler Károly vállalkozó meghallgatása után, egy
későbbi időpontban tér vissza a kérelmének megtárgyalására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
4.) Egyéb döntést igénylő ügyek
4/1.) Döntés „Bözödújfaluért Egyesület” támogatásáról
Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti a megyei önkormányzat elnökének a megkeresését.
Németh Zoltán úr a „Bözödújfaluért Egyesület” kérelmét továbbította a megyei
településeknek. Az erdélyi egyesület a falurombolást jelképévé vált Bözödújfalu római
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katolikus templomának újjáépítését tűzte ki célul. A templomtorony évekig kilátszott a falu
helyét létesített víztározóból, de 2014-ben leomlott. A templom felépítésére gyűjtést
szerveztek, várják a felajánlásokat.
Javasolja, hogy a testület 100.000-Ft-tal támogassa a cél megvalósítását.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2017.
(VIII.31.) határozata
A képviselő-testület 100.000.-Ft-tal, azaz egyszázezer forinttal
támogatja a bözödújfalvi római katolikus templom újjáépítését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről
értesítse a Bözödújfaluért Egyesület elnökségét és a Győr-MosonSopron Megyei Önkormányzat elnökét, és gondoskodjon a támogatási
összeg átutalásáról az adomány gyűjtésére megjelölt számlaszámra.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2017. szeptember 30.
4/2 Döntés energetikai pályázat ügyében
Szalai Zoltán polgármester: Ahogy már elhangzott, a júliusi ülésen hallgattuk meg a Nemzeti
Energiagazdálkodási Zrt képviselőjének előadását a közvilágítás lehetséges korszerűsítéséről.
Azután a testület tagjaival megtekintettük azon a helyszínen is a világítást, ahol már a cég
végzett korszerűsítést. Azt állapítottuk meg, hogy a közvilágítás az elmondott lámpacserék
után gyenge, községünkben a jelenlegi állapot jobb, mint amit tapasztaltunk. A jelenlegi
fényerősség eléréséhez dupla annyi lámpára lenne szükség, mint amit a pályázati
lehetőségben meghatároztak.
Javaslom, hogy a pályázatban ne vegyünk részt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2017.
(VIII.31.) határozata
A képviselő-testület az előadás, az árajánlat és helyszíni területbejárás
után úgy dönt, hogy nem vesz részt a közvilágítás korszerűsítési
pályázatban, aminek lebonyolítását a Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt
végezné el.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről
értesítse a NEG Zrt képviselőjét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. szeptember 30.
4/3 Temető ügyének tárgyalása
Potyondi János alpolgármester: Az egyre sűrűbbé váló viharok miatt félő, hogy az
evangélikus temetőben az öreg hársfasor lezuhanó ágai vagy az éppen kidőlő fák károkat
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okoznak a síremlékekben. A síremlékek drágák, nagy kár lenne a hozzátartozóknak egy ilyen
természeti károsítás. Meg kellene azt tudni, hogy vannak-e vállalkozók, akik az ágak vágását
vállalják illetve az önkormányzatnak, mint a temető fenntartójának kiterjed-e a biztosítása a
temetőben a vihar okozta síremlék-károkra?
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a felvetett kérdések tisztázása után a testület egy
későbbi időpontban térjen vissza a temető ügyére.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett meghozza következő
határozatát:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2017.
(VIII.31.) határozata
A képviselő-testület a temető ügyére egy későbbi időpontban tartandó
testületi ülésén visszatér.
Felelős: Szalai Zoltán
Határidő: azonnal
Szalai Zoltán polgármester megköszöni a meghívottaknak a részvételt, zárt ülést rendel el.
kmf.
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