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

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

Szám: 533-7/2018/nyilvános

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült: Farád Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018. június 7-én 16.00
órai kezdettel tartott rendkívüli, 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 képviselő

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 Kollár Zsanett és Potyondi Veronika  képviselőt.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület  5 igen,  0 nem szavazattal,  1 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 164/2018. (VI.7.) határozata
A  képviselő-testület  megválasztja  Kollár  Zsanett  és  Potyondi  Veronika  képviselőt
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet hagyja jóvá a
képviselő-testület.

mailto:farad.onkormanyzat@m-kabel.hu


A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A képviselő-testület  5 igen,  0 nem szavazattal,  1 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 165/2018. (VI.7.) határozata
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá:

1.) Javaslat  a  Farádi  Óvodai  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítására  és  az
egységes szerkezetű megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

2.) Útfelújítással kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3.) Vajdasági testvér-települési kapcsolat lehetőségének megtárgyalás
      Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1.) Javaslat a Farádi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és
az egységes szerkezetű megállapodás elfogadására

Szalai  Zoltán  polgármester  elmondja,  hogy  az  írásos  előterjesztést  mindenki  megkapta,
megkérdezi hogy hozzászólás, javaslat van-e. (Nem volt.) 
Javasolja, a Farádi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és az egységes
szerkezetű megállapodás elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  166/2018.  (VI.7.)
határozata
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farádi Óvodai Társulás
Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását és az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  a  Társulási
Tanács elnökét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.) Útfelújítással kapcsolatos döntések meghozatala

Szalai  Zoltán  polgármester  elmondja,  hogy  a  Fenyőfa  utca  útburkolatának  felújítására,  3
árajánlat érkezett. Ezek a következők:
- Név, cím, az árajánlat összege
-
-
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 A legkedvezőbb  árajánlatot  a  Swietelsky  Kft.(CÍM::)  adta.  Szalai  Zoltán  polgármester
javasolja a képviselő-testületnek az árajánlat elfogadását, ami bruttó ………….Ft.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2018. (VI.7.) határozata
A képviselő-testület  a  jegyzőkönyv  melléklete  szerinti  tartalommal  elfogadja a  Swietelsky
Kft-nek, a Fenyőfa utca útburkolatának felújítására adott árajánlatát.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal 

      
3.) Vajdasági testvér-települési kapcsolat lehetőségének megtárgyalása

Szalai  Zoltán  polgármester  elmondja,  hogy  lehetőség  nyílik  egy  vajdasági  településsel,
Tóthfaluval testvér-települési kapcsolat kialakítására. A község Szerbiában, a magyar határtól
30 km-re helyezkedik el. Megkérdezi képviselő-társait a felvetődött lehetőséggel kapcsolatos
véleményükről. A képviselő-testület tagjai kedvezően fogadják a kezdeményezést.
Szalai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért azzal, hogy a vajdasági Tóthfalu településsel
testvér-települési kapcsolatot létesítsünk, kézfeltartással jelezze.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2018. (VI.7.) határozata
A képviselő-testület  támogatja testvér-települési  kapcsolat  kialakítását  a vajdasági Tóthfalu
(Szerbia) településsel.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére,
felkéri a leendő testvérfalu vezetőségének értesítésére
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal 

Több tárgy nincs, kérdés, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt és az ülést 17 órakor bezárja.

kmf.

Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
 polgármester                                                                     jegyző
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                                  Kollár Zsanett                                 Potyondi Veronika             
jegyzőkönyv-hitelesítő

4


