
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142

e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu

Szám: 533-3/2018/nyílt

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült  Farád  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  március  29-én
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 (2. napirendi ponttól)
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre  képviselő

Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselő igazoltan hiányzik.

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné főmunkatárs

A meghívottak és a lakosság részéről: 2 fő

Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
hét tagjából jelen van 4 fő, a testületi ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolja  Potyondi  János  alpolgármestert  és  Peszlen  Imre
képviselőt.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A  képviselő-testület  4  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2018. (III. 29.)
határozata
A képviselő-testület  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  megválasztja  Potyondi  János
alpolgármestert és Peszlen Imre képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy az 5. napirendi pontban, az egyéb döntést igénylő
ügyeknél kerüljön megtárgyalásra:
5. Döntés háziorvosi feladat ellátásának kérdésében 

Napirend:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról és a két

ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

2.) Javaslat  a  gyermekétkeztetés  és  egyéb  étkeztetés  térítési  díjainak  mértékéről  szóló
6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

4.) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Döntés háziorvosi feladat ellátásának kérdésében
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

Zárt ülés
6.) Döntés szociális ügyekben

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A  képviselő-testület  4  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2018. (III. 29.)
határozata
A  képviselő-testület  a  napirendre  tett  javaslatot  elfogadja,  és  jelen  ülésén
megtárgyalja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt
fontosabb eseményekről

Szalai  Zoltán  polgármester  elmondja,  hogy  az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta,
megkérdezi, van-e vélemény, hozzászólás. 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A  képviselő-testület  4  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2018. (III. 29.)
határozata
A képviselő-testület a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja a
polgármesternek a lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról  és a két ülés
között eltelt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Megérkezik Győrffy Miklós képviselő, a testület tagjainak száma 5 főre emelkedik.

2.) Javaslat  a  gyermekétkeztetés  és  egyéb  étkeztetés  térítési  díjainak  mértékéről  szóló
6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Szalai  Zoltán  polgármester  elmondja,  hogy  Nagy  Anita  élelmezésvezető  javaslatot  tett  a
térítési  díjak  emelésére  a  gyermekétkeztetésre  vonatkozóan.  A  javaslatnak  megfelelően
elkészült  a  rendeletet-tervezet,  ami  nem módosítás,  hanem egy új  rendelet.  Kéri,  hogy a
testület ennek megfelelően alkossa meg rendeletét.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
Farád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen,  0  nem  szavazattal,
tartózkodás  nélkül  megalkotja  2/2018.  (III.30.)  Önkormányzati  rendeletét  a
gyermekétkeztetés és egyéb étkeztetés térítési díjainak mértékéről.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3.) Javaslat az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Pálfi Zoltánné jegyző elmondja, hogy a várható közbeszerzéseknek megfelelően elkészítette a
közbeszerzési  tervet,  de  ez  év  közben  még  változhat.  Farád  részt  vesz  a  Sopronnémeti
gesztorságával  benyújtott  és  támogatott  EFOP-1.5.2-16  pályázati  projektben  és  a
megvalósítandó rendezvények meghaladják a közbeszerzési értékhatárt. Még ebben az évben
el kellene készülnie a bölcsőde épületének, de még várjuk a felújítási munkákra vonatkozó
költségvetés  elkészítését.  Az  összesített  közbeszerzési  tervet  minden  évmárcius  31-ig  kell
elkészíteni.
Szalai  Zoltán  polgármester  javasolja  az írásos anyagnak megfelelően a  közbeszerzési  terv
elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2018. (III. 29.)
határozata
A  képviselő-testület  az  önkormányzat  beszerzéseire  vonatkozó  2018.  évi
közbeszerzési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv nyilvánosságra
hozataláról a helyben szokásos módon gondoskodjon.
Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal

4.) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről

Szalai  Zoltán  polgármester  elmondja,  hogy az  írásos  anyagot  a  képviselők  megkapták.  A
levélben szerepel, hogy farádiak is részesülnek az ellátásokból, a támogató szolgáltatást 2 fő,
a fogyatékosok napközi otthonát 3 fő igényli. Az első esetében 25ezer forint/fő az évi összeg,
a második esetben pedig 52.900.-Ft/fő.
Javasolja a kérelem támogatását a mellékletben szereplő kérelemnek megfelelően.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2018. (III. 29.)
határozata
A képviselő-testület  támogatja  a  Magyar-Máltai  Szeretetszolgálat  Egyesület
Nyugat-dunántúli Régió (9021 Győr, Amadé L. u. 1.) működési támogatásra
vonatkozó kérelmét.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező kérelem alapján 2 főre
vonatkozóan  25.000.-Ft/fő/év,  3  főre  vonatkozóan  52.900.-Ft/fő/év  összeget
biztosít a 2018. évi költségvetésében.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az
egyesület ügyvezetőjét.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2018. április 15.  

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Döntés háziorvosi feladat ellátásának kérdésében

Szalai  Zoltán  polgármester:  Mindenki  értesült  már  arról  a  sajnálatos  eseményről,  hogy a
háziorvosunk,  dr.  Radányi  Ibolya  március  20-án  elhunyt.  A doktornőt,  a  megállapodásuk
alapján a férje, dr. Pődör István helyettesítette. A doktornő elhunytával meg kell szüntetni a
Dr. Radányi és Társa Háziorvosi Bt-t, nekünk pedig gondolkodni kell a háziorvosi és iskola-
egészségügyi feladat ellátásának megoldásáról. 
Az önkormányzat kötelező feladata az alapellátáshoz való hozzájutás biztosítása. A jogszabály
alapján a  Bt.  örökösei  egy évig árulhatják  a  praxisjogot.  A doktor  úr  már  jelentkezett  az
önkormányzatnál, hogy a csornai körzete mellett tudná még vállalni a farádi helyettesítést, de
csak  úgy,  hogy  a  feladatot  az  önkormányzat  biztosítja  és  ő  megállapodás  alapján
megbízottként ellátná a vegyes háziorvosi körzetre és iskola-egészségügyre vonatkozó orvosi
munkát.  Az  önkormányzatnak  kellene  megkötni  a  finanszírozási  szerződést  az
egészségbiztosítási  pénztárral,  de előtte még a népegészségügyi  intézettől meg kell kérni a
működési engedélyt.
Javaslom,  hogy  fogadjuk  el  dr.  Pődör  István  háziorvos  ajánlatát,  és  kérem  a  testület
felhatalmazását  a  működési  engedély  kérésére,  valamint  az  egészségbiztosítási  pénztárral
történő finanszírozási szerződés megkötésére.

(Rövid megbeszélés következik.)

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2018. (III. 29.)
határozata
1. A képviselő-testület  egyetért  azzal,  hogy Farád  Község Önkormányzata,

mint  szolgáltató  biztosítsa  a  vegyes  háziorvosi  körzetre  és  iskola-
egészségügyi ellátásra vonatkozó feladat ellátását.

2. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  megbízási  szerződés
kötésére a Dr. Pődör és Társa Háziorvosi Bt. (székhely: 9321 Farád, Fő u.
2/A)  képviselőjével,  dr.  Pődör  Istvánnal  az  1.  pontban  felsorolt  feladat
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ellátására.  A képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  Csornai
Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztályához  a  működési  engedély iránti
kérelmet  nyújtsa  be,  majd  a  működési  engedély  birtokában  kössön
finanszírozási  szerződést  az  egészségügyi  alapellátás  biztosítására  a
Nemzeti  Egészségbiztosítási  Alapkezelővel.  (Győr,Szabolcska  Mihály  u.
1/A)
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2018. április 15. 

Miután más tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a
lakossági részvételt és zárt ülést rendel el.

kmf.

Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
polgármester jegyző

Potyondi János Peszlen Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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