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

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

Szám: 533-4/2018/nyílt

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült  Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  április  26-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: 3 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 Győrffy Miklós képviselőt.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2018. (IV. 26.)
határozata
A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Kollár Zsanett és
Győrffy Miklós képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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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.) Javaslat a letelepedési támogatásról szóló 5/2015.(III.27.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3.) Javaslat  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatásra  kiírt
pályázat benyújtására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

4.) A  Király  Iván  Általános  Iskolában  lefolytatandó  intézményvezető  választásra
beérkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

5.) Óvoda  intézmény  átszervezésének  és  vezetői  megbízásra  vonatkozó  pályázat
kiírásának véleményezése
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

6.) Javaslat a rendőrség és tűzoltóság támogatására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

Zárt ülés
8.) Döntés szociális ügyekben

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2018. (IV. 26.)
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 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2018. (IV. 26.)
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.
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.) Javaslat a letelepedési támogatásról szóló 5/2015. (III.27.) rendelet módosítására

Szalai  Zoltán polgármester  elmondja,  hogy Potyondi János alpolgármester  javaslatot tett  a
letelepedési támogatásról szóló rendelet módosítására. Ami szerint a támogatás megítéléséhez
szükséges egy főre jutó jövedelem határt emelni. A célunk az, hogy minél több fiatal család
telepedjen le a faluban, ezért minél több családot támogatnunk kellene.  Kéri, hogy a testület
ennek  megfelelően módosítsa  rendeletét, a jövedelem határt emelje fel 1500%- ra.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen,  0  nem
szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja 3/2018. (IV.27.) önkormányzati
rendeletét  a  letelepedési  támogatásról  szóló  5/2015.  (III.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3.) Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázat benyújtására

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy megjelent a pályázati felhívás, javasolja, hogy a
képviselő-testület a Vörösmarty, Diófa és a Szent László utca burkolatának javítására adja be
a pályázatot. Ismerteti a tervezett felújítási munkálatok költségvetését.

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  128/2018.  (IV.26.)
határozata
A képviselő-testület pályázatot nyújt be  a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b) és c)
pontok  szerinti,  az  „Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatásra” című pályázaton belül belterületi utak, járdák, hidak felújítása c)
alcélra a Farád, 5756/1 hrsz. alatti Vörösmarty utca, az 5863 hrsz. alatti Diófa
utca és az 5835 hrsz. alatti Szent László utca elnevezésű utak felújítására.
A  képviselő-testület  a  pályázat  keretében  17.693.643.-  Ft  összköltségű
beruházást valósít meg, amelyből  bruttó 15.000.000.- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást igényel, és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 2.693.643 Ft
önerőt a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a
pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2018. május 2.
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4.) A Király Iván Általános Iskolában lefolytatandó intézményvezető választásra 
beérkezett pályázat  véleményezése

Szalai Zoltán polgármester javasolja a testületnek, Márczisné Varga Lívia  intézményvezetői
pályázatának  elfogadását.  Jelen  van  Márczisné  Varga  Lívia  iskolaigazgató,  aki  ismerteti
programját és terveit. 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2018. (IV. 26.)
határozata
A képviselő-testület  támogatja  Márczisné  Varga  Lívia  9321 Farád  Győri  u.
45/B  szám  alatti  lakosnak  a  farádi  Király  Iván  Általános  Iskola
intézményvezetői állására benyújtott pályázatát.
 A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy döntéséről  tájékoztassa a
Soproni Tankerületi Központot (9400 Sopron Bajcsy -Zsilinszky u. 9.) 
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

5.) Óvoda intézmény átszervezésének és vezetői megbízásra vonatkozó pályázat 
kiírásának véleményezése
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy többször tárgyalta már a képviselő-testület 
az óvoda átszervezését. A gyermek létszám alapján a bölcsőde indítása legkésőbb 
2019. január 1-től kötelező feladatunk. Az előterjesztésnek megfelelően javasolja, 
hogy a testület nyilvánítson véleményt az óvoda átszervezése ügyében.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2018. (IV. 26.)
határozata

1.) A  képviselő-testület  egyetért  a  Farádi  és  Bogyoszlói  Meseerdő  Óvoda  és  Farádi
Konyha intézmény átszervezésével, és támogatja, hogy a köznevelési intézmény 2018.
szeptember 1-jétől többcélú óvoda-bölcsődeként működjön.
A képviselő-testület  véleménye  az,  hogy az intézményátszervezés  során a székhely
óvodában  (Farád,  Fenyőfa  u.  5.)  két  csoport  –  maximálisan  felvehető  50  fő
gyermeklétszám –, a tagintézmény óvodában (Bogyoszló,  Fő u. 36.) egy csoport –
maximálisan felvehető gyermeklétszám 25 fő –, a mini bölcsődében (Farád, Berzsenyi
u. 1.) egy csoport kialakítását – legfeljebb 7 gyermek – tartja indokoltnak.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.) A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy véleményéről  értesítse  a Farádi Óvodai
Társulás Elnökét, majd a Tanács kérje fel  Varga Imréné intézményvezetőt  a nemzeti
köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvényben  foglalt  véleményezési  eljárás
lefolytatására  és  az  eljárás  után  a  dokumentumok  Társulási  Tanácshoz  történő
eljuttatására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
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Határidő: azonnal
3.) A képviselő-testület  felhatalmazza  az  elnököt,  annak  a  véleményének  a  közlésére

miszerint a Társulási Tanács döntsön arról, hogy az intézményvezető szerezze be  a
székhely  óvoda  óvodapedagógus  munkakörben  dolgozó  közalkalmazottainak  a
nyilatkozatát,  hogy  az  átszervezés  miatt  a  többcélú  óvoda-bölcsődében  történő
foglalkoztatás  érdekében  vállalják-e  a  kisgyermeknevelő  munkakör  betöltéséhez
szükséges képzettség megszerzését, illetve a már meglévő, vagy a bölcsőde nyitásának
időpontjára megszerzett képzettség birtokában vállalják-e a más munkakörben történő
tovább foglalkoztatásukat.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  131/2018.  (IV.26.)
határozata
A képviselő-testület véleménye,  hogy az óvoda intézmény átszervezése után létrejövő 
Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Bölcsőde és Farádi Konyha intézmény 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázat  kerüljön kihirdetésre.
A képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy véleményéről értesítse a Társulási 
Tanács elnökét. 
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6.) Javaslat a rendőrség és tűzoltóság támogatására
Szalai  Zoltán  polgármester  javasolja,  a  rendőri  és  tűzoltói  munka  elismeréséhez
járuljon hozzá a testület és 30.000-30.000 Ft támogatást biztosítson. 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  az  alábbi
határozatot:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2018. (IV. 26.)
határozata

1.) A  képviselő-testület   a  Rendőrség  Napja  alkalmából,  a  rendőri  munka
pénzjutalommal történő elismeréséhez 30.000 Ft összeggel hozzájárul.

2.) A képviselő-testület a Katasztrófavédelem részére a Tűzoltónap alkalmából a tűzoltó
munka elismeréséhez 30.000 Ft-ot biztosít.

      Felelős: Szalai Zoltán polgármester
      Határidő: azonnal

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Javaslat az orvosi rendelő bútorzatának megvásárlására 
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a háziorvosi feladat ellátására megbízási
szerződést kötött az önkormányzat Dr. Pődör Istvánnal. Május 1-től az önkormányzat
kapja  meg  a  finanszírozást  a  feladat  ellátására.  Dr.  Pődör  István  felajánlotta
megvételre  az  orvosi  rendelőben  lévő,  saját  tulajdonát  képező  bútorzatot  és
informatikai eszköz állományt. Az ingóságok értékét 900.000 Ft-ban határozta meg.
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Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön arra vonatkozóan, hogy a fenti eszközöket
a meghatározott áron megvásárolja.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal  tartózkodás  nélkül  meghozza  az  alábbi
határozatot:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2018. (IV. 26.)
határozata
A képviselő-testület megvásárolja dr. Pődör István háziorvostól a kizárólagos
tulajdonát  képező  bútorzatot,  vizsgálóasztalt  és  informatikai  eszközöket
900.000  Ft  azaz  Kilencszázezer  forint  összegért  a  jegyzőkönyv  mellékletét
képező  adásvételi  szerződés  tervezete  szerinti  felsorolásnak  megfelelően.  A
képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés
megkötésére.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: 2018. május 10.

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

Kollár Zsanett Győrffy Miklós
jegyzőkönyv-hitelesítő
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