
 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: F/533-11/2018/nyílt 

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 6-án 

16:30 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 részéről: 2 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 Potyondi Veronika és Potyondi János 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 183/2018. (IX.6.) 

határozata 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Potyondi 

Veronika és Potyondi János képviselőt. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendet 

fogadja el a képviselő-testület kiegészítve az egyéb döntést igénylő ügyek 7a), és 7b) ponttal. 

 

Napirend: 

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

      ülés között történt fontosabb eseményekről 

      Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester              

2.) Javaslat Efop pályázat keretében közbeszerzési eljárás indítására   

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

3.) Javaslat traktor pályázat ügyében közbeszerzési eljárás indítására  

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

4.) Közbeszerzési terv módosítása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

5.) Óvodavezetői álláspályázat véleményezése 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

6.) Javaslat a Csorna Vidéki Háziorvosi ügyelet működtetéséről szóló beszámoló 

elfogadására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

a) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

     csatlakozásáról 

b) Márczisné Varga Lívia intézményvezető kérelmének megtárgyalása 

      

Zárt ülés napirendje: 

8.) Döntés szociális ügyekben 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

 

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 184/2018. (IX.6.) 

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: 

- A 147/2018. (V.30.) határozattal  elfogadtuk a 2017. évi belső ellenőrzési jelentést. 

- A 148/2018. (V.30.) határozattal elfogadtuk a „MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és 

Szolgáltató Kft.” 2018.év belső ellenőrzésre tett árajánlatát. A szerződéskötés 

megtörtént. 

- A 149/2018. (V.30.) határozattal elfogadtuk a 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A döntésről értesítettük a Győr-
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Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális 

és Gyámhivatali Osztályát. 

- A 150/2018. (V.30.) határozattal elfogadtuk a Beledi Egyesített Szociális Központ 2017. 

évi beszámolóját. 

- A 151/2018. (V.30.) határozattal elfogadtuk a 2017.évi adóigazgatási munkáról szóló 

beszámolót. 

- A 152/2018. (V.30.) határozattal elfogadtuk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

beszámolóját. 

- A 153/2018. (V.30.) határozattal támogattuk Márczisné Varga Lívia iskolaigazgató 

kérelmét. A diáknapi 50.000 Ft, és a pedagógusnapi 30.000 Ft támogatást átadtuk. 

- A 154/2018. (V.30.) határozattal újratárgyaltuk a Farád, Fenyőfa u. 5. szám alatti bolt 

bérleti díjának összegét. A korábbi határozatunkon nem változtattunk, tehát  a bérleti díj 

mértéke 100.000Ft maradt. Schubert Zoltán bérlő azóta az emelt összeget fizeti 

-  A 155/2018. (V.30.) határozatban a képviselő-testület  felhatalmazta a polgármestert az 

„Önkormányzati épületek korszerűsítése” tárgyú pályázat lebonyolításával kapcsolatos 

teendőkre. 

- A 156/2018. (V.30) határozattal elfogadtuk a Beledi szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási megállapodásának módosítását Szany Nagyközség Családi Bölcsőde alapítása 

miatt. A döntésről értesítettük a Társulási Tanács elnökét a jegyzőkönyvi kivonat 

megküldésével. 

- A 157/2018. (V.30.) határozattal a képviselő-testület egyetértett  a Farádi és Bogyoszlói 

Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha szeptember 1-jétől történő átszervezésével.  

- A 158 - 163/2018.(V.30.) határozatokkal szociális kérdésekben döntött a képviselő-

testület. A kérelmezők a döntésről határozatot kaptak. 

- A 166/2018. (VI.7.) határozattal véleményeztük a Farádi Óvodai Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást. 

- A 167/2018. (VI.7.) határozattal elfogadtuk a Swietelsky Magyarország Kft. árajánlatát a 

Fenyőfa utca útburkolatának felújítására. A szerződést megkötöttük, a kivitelezés 

folyamatban van. 

- A 168/2018. (VI.7.) határozattal a képviselő-testület támogatja a testvér-települési 

kapcsolat kialakítását a vajdasági Tóthfalu településsel. A leendő testvérfalu 

vezetőségével felvettük a kapcsolatot, előreláthatólag szeptemberben ellátogatnak 

hozzánk. 

- A 171/2018. (VII.3.) határozatban véleményeztük, hogy a Farádi és Bogyoszlói 

Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha Intézményben a felajánlható munkakörre vonatkozó 

illetmény – az irányadó jogszabályok figyelembevételével – a felmentéssel érintett 

közalkalmazott esetében ne a jelenlegi munkakörének megfelelő illetményben, hanem a 

betöltendő munkakörre vonatkozó illetményben kerüljön meghatározásra. A képviselő-

testület véleménye, hogy a kötelező – az irányadó jogszabályoknak megfelelő – 

illetményen felüli magasabb összeg ne kerüljön megállapításra.  

- A 174/2018. (VII.17.) határozattal véleményeztük a Farádi Óvodai Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást. 

- A 175/2018. (VII.17.) határozat szerint 2018. évben a tanévkezdési támogatás összegét 

10.000 Ft/fő összegben állapítottuk meg.  A kérelmek benyújtási határideje augusztus 

15-e volt.  

- A 176/2018. (VII.17.) határozattal elfogadtuk az NRG Services Kft. árajánlatát az 

„Önkormányzati épületek korszerűsítése” tárgyban benyújtott pályázat megvalósítására. 

A szerződést megkötöttük. 
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- A 177/2018. (VII.17.) határozattal elfogadtuk a Kapuvári Vízitársulat ajánlatát a 

Hunyadi utca vízrendezésének kivitelezésére. A szerződéskötés megtörtént, a kivitelezés 

befejeződött. 

- A 180/2018. (VIII.30.) határozatunkkal véleményeztük a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő 

Óvoda és Farádi Konyha 2017/2018-as nevelési év tevékenységéről szóló beszámolót. 

- A 181/2018. (VIII.30.) határozattal döntöttünk arról, hogy pályázatot nyújtunk be „a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatására” a maximálisan igényelhető 162 m3 keménylombos tűzifa mennyiségre. A 

pályázat benyújtása megtörtént. 

- A 182/2018.(VIII.30) határozattal elfogadtuk az óvoda indulásával kapcsolatos 

tájékoztatást. 

 

Az előző ülés óta eltelt fontosabb események:  

 

2018. június 

- 6-án részt vettem a csornai Premontrei Diakónus Szentelésen 

- 11-én a Pedagógus napi ünnepségen voltam 

- 15-én az Evangélikus Temető Ravatalozó eső beállójának  átadása 

- 20-án a Király Iván Általános Iskola tanévzáró ünnepségén voltam 

 

2018. július 

- 7-én részt vettem a Tonkó Sándor Emléknapon és a Sopronnémeti falunapon 

- 11-én a csornai Hűtőház átadó ünnepségen részt vettem 

- 14-én részt vettem az acsalagi falunapon 

- 21-én falunapot és éjszakai tűzoltó versenyt rendeztünk 

- 28-án a Bart-i falunapon voltam 

 

2018. augusztus 

- Magyarok Kenyere program búzagyűjtő napján részt vettem 

- Kenyérszentelésen voltam 

- bősárkányi  és bogyoszlói falunapon voltam 

- felavattuk Szent István király és Gizella szobrát 

 

2018. szeptember  

- részt vettem a Király Iván Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén 

 

Szalai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, az kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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 185/2018. (IX.6.) 

határozata 

A képviselő-testület 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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2.) Javaslat Efop pályázat keretében közbeszerzési eljárás indítására  

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az EFOP -1.5.2.-16-2017-0025 projekt keretében 

„Tegyünk együtt a rábaközi emberekért„ tárgyú pályázat keretében közbeszerzési eljárás 

indítása szükséges. Javasolja, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításával bízzák meg dr. 

Fülöp Gyulát, Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót.   

 

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 186/2018. (IX.6.) 

határozata 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „ EFOP -1.5.2.-16-2017-

0025 projekt keretében Tegyünk együtt a rábaközi emberekért „ tárgyú 

pályázathoz közbeszerzési eljárást indít. 

A közbeszerzési eljárás  lebonyolításával megbízza dr. Fülöp Gyula Felelős 

Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót. A szakértővel történő szerződés 

megkötésére felhatalmazza Szalai Zoltán polgármestert. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az EFOP -1.5.2.-16-2017-0025 projekt keretében 

„Tegyünk együtt a rábaközi emberekért„ tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges Bíráló 

Bizottság felállítása. Javasolja Kovács Lászlóné pénzügyi munkatársat, Pálfi Zoltánné jegyzőt 

és dr. Fülöp Gyulát Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadót a Bíráló Bizottság 

tagjainak. 

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 187/2018. (IX.6.) 

határozata 

- A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjának az alábbi személyeket      

választja meg:  Kovács Lászlóné pénzügyi munkatársat, Pálfi Zoltánné jegyzőt,  

dr. Fülöp Gyula felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót. 

- Farád Község Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a Bíráló Bizottság 

tagjait, hogy a Közbeszerzési Szabályzat szerint végezzék munkájukat.  

  Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester kéri a képviselő-testület felhatalmazását az ajánlattételi eljárás 

megindítására.  

    

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 188/2018. (IX.6.) 

határozata 

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szalai 

Zoltán polgármestert az ajánlattételi eljárás megindítására. 
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

  Határidő: azonnal 

 

3.) Javaslat traktor pályázat ügyében közbeszerzési eljárás indítására 

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy Farád Község Önkormányzata a VP6-7.2.1-

7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat keretében, 1824390427 azonosító számú projektje 

vonatkozásában támogatásban részesült az önkormányzati utak karbantartására szolgáló 

eszközök beszerzésére. A beszerzés tárgya mezőgazdasági eszközök. 

Arra tekintettel, hogy a beruházás értéke a Kbt. 16-19. § figyelembevételével, az előkészítés 

során beszerzett indikatív árajánlatok értelmében meghaladja a nemzeti közbeszerzési 

értékhatárt, közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségesé.  

Jelen határozatok célja, hogy a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást a Képviselő-

testület a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásainak és az elfogadásra 

kerülő eseti közbeszerzési szabályzatának megfelelően elindítsa. 

Javasolja az eseti közbeszerzési szabályzat elfogadását. 

     

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 189/2018. (IX.6.) 

határozata 

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékleteként csatolt eseti közbeszerzési szabályzatot a „Munkagépek 

beszerzése Farád község részére” tárgyú eljáráshoz kapcsolódóan. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja „Munkagépek beszerzése Farád község részére” tárgyú  

közbeszerzési eljárás megindítását. 

     

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 190/2018. (IX.6.) 

határozata 

1. Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

közbeszerzési eljárást indít a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat 

keretében, 1824390427 azonosító számú projektje vonatkozásában erő- és 

munkagép beszerzése tárgyában. Az eljárás megnevezése: „Munkagépek 

beszerzése Farád Község részére”. 

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 27. 

§ (3) bekezdésének megfelelően megbízza dr. Glavanits Judit felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót (lajstromszám: 01039). A szakértővel 

történő szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

3. Az eljárás becsült értéke a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív árajánlatok 

beszerzése [Kbt. 28. (2) bekezdés] útján megállapításra került, és a Kbt. 19. §-

ban foglalt egybeszámítási szabályok figyelembevételével a lefolytatásra 
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kerülő eljárás a Kbt. 113. § szerinti, összefoglaló tájékoztatással induló nyílt 

közbeszerzési eljárás.  Fő 43200000-5 (Földmunka- és fejtőgépek és 

alkatrészeik) 

4. A Kbt. 113. § szakasz értelmében az eljárásban az érdeklődésüket jelző 

gazdasági társaságokon kívül meghívandó 3 gazdasági szereplő kiválasztása a 

polgármester feladata. 

5. A Képviselő-testület tagjai nyilatkoznak arról, hogy a közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában velük szemben a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi 

okok nem állnak fenn. 

6. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának 

szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. A felkért 

ajánlattevők nettó ajánlati ár (ár szempont – súlyszám: 80), valamint a vállalt 

jótállás időtartama (minőségi szempont, súlyszám: 20) alapján versenyeznek 

egymással.  

7. A közbeszerzési szabályzat alapján eljáró, illetve felkért bíráló bizottsági tagok 

nyilatkoznak a megbízatás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn 

nem állásáról, valamint a titoktartási kötelezettségről. 

8. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fent nevezett pályázat keretében 

megvalósuló beruházás pénzügyi fedezete pályázati forrásból rendelkezésre áll, 

illetve esedékességkor rendelkezésre fog állni.  

9. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési 

ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum elfogadására, amelynek 

szakmai tartalmáért a felkért közbeszerzési szakértő tartozik felelősséggel. 

10. Az eljárás megindításáról az EKR-rendszerben a felkért közbeszerzési szakértő 

gondoskodik. Az EKR-rendszerben az eljáró szakértő számára a megfelelő 

jogosultságok rögzítéséért a jegyző felelős. Az eljárás során felmerülő eljárási 

költségek megfelelő időben történő utalásáról a Polgármesteri Hivatal 

gondoskodik. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 
 

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési szabályzat alapján a közbeszerzési 

eljáráshoz szükséges Bíráló Bizottság felállítása. Javasolja Kovács Lászlónét pénzügyi 

munkatársnak, dr. Glavanits Juditot közbeszerzési szakértőnek, Molnár Dánielt szakmai 

vezetőnek. 

 

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 191/2018. (IX.6.) 

határozata 

- A képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket 

választja meg: Kovács Lászlónét pénzügyi munkatársnak, dr. Glavanits Juditot 

közbeszerzési szakértőnek, Molnár Dánielt szakmai vezetőnek. 

- Farád Község Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a Bíráló Bizottság 

tagjait, hogy a Közbeszerzési Szabályzat szerint végezzék munkájukat.  

  Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

  Határidő: azonnal 
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4.) Közbeszerzési terv módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja az EFOP-1.5.2-16-2017-00025 projekt keretében 

„Tegyünk együtt a rábaközi emberekért” és a „Munkagépek beszerzése Farád Község 

Önkormányzata részére” tárgyú közbeszerzési eljárás  közbeszerzési tervben történő 

feltüntetését.  

Javasolja a 2018. évi közbeszerzési terv módosításának elfogadását. 

 

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 192/2018. (IX.6.) 

határozata 

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékleteként csatolt módosított közbeszerzési tervet.  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) Óvodavezetői álláspályázat véleményezése  

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az intézményvezetői állás pályázatra 1 pályázat 

érkezett. A pályázó Varga Károlyné Sonkád, Bocskai út 80.szám alatti lakos. 

Potyondi János alpolgármester szerint helyi óvónő is el tudná látni a vezetői feladatokat. 

Megjelent Bellerné Horváth Orsolya ideiglenes óvodavezető, aki elmondja, hogy a tanévet 

elindította, de a továbbiakban nem kívánja ellátni a vezetői feladatokat csak szeptember 30-ig, 

amíg az ideiglenes megbízása szól. 

Szalai Zoltán polgármester javasolja, a testület véleményezze Varga Károlyné pályázatát és 

biztosítsa támogatásáról. 

 

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 193/2018. (IX.6.) 

határozata 

A képviselő-testület véleményezte Varga Károlyné pályázatát és támogatja 

vezetői kinevezését. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy véleményéről értesítse a 

Társulási Tanács elnökét.  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.) Javaslat a Csorna Vidéki Háziorvosi ügyelet működtetéséről szóló beszámoló 

elfogadására 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a feladatot ellátó Bősárkány Nagyközség Polgármestere 

által megküldött 2017. évi beszámoló 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 194/2018. (IX.6.) 

határozata 

A képviselő-testület a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2017. évi 

beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről Bősárkány 

Nagyközség Polgármesterét értesítse. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

7/a.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

csatlakozásáról  

Szalai Zoltán polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer pályázatát a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak 

támogatására.  

Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csatlakozzanak a felsőoktatási ösztöndíjpályázat 

2019. évi fordulójához. 

 

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 195/2018. (IX.6.) 

határozata 

1. Az önkormányzat a jogszabálynak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 

döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2019. 

évi pályázati fordulójához. 

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiataltok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának Általános 

Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok 

kiírása elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 

továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben 

foglaltaknak megfelelően jár el. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulója keretében a beérkezett 

pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa 

rendszerben rögzíti. 

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati 

kiírás feltételeivel. 

https://bursa.emet.hu/onk/tonkbelep.aspx
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5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról, valamint az 

elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére (1381 Budapest, Pf: 1418) történő 

megküldésére 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal illetve 2018. október 3. 

 

 

 7/b.) Márczisné Varga Lívia intézményvezető kérelmének megtárgyalása 

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy Márczisné Varga Lívia, a Király Iván Általános 

Iskola igazgatója kérelmet nyújtott be a képviselő-testületnek, melyben segítségét kér az 

iskola udvarán található játékok, kiülők, kapuk karbantartási munkáinak elvégzéséhez, és az 

ugrógödör homokkal való feltöltéséhez. 

Javasolja az ugrógödör homokkal való feltöltését, és az udvari játékok, kiülők, kapuk állapot- 

felmérését. 

 

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 196/2018. (IX.6.) 

határozata 

A képviselő testület támogatja az ugrógödör homokkal való feltöltését, és a 

karbantartási munkák elsődleges felméréséről határoz.  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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 Veronika  Potyondi János 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


