
 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: 533-10/2018/nyilvános 

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-án 

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 Peszlen Imre és Horváth Tibor  képviselőt. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2018. (VIII.30.) 

határozata 

A képviselő-testület megválasztja Peszlen Imre és Horváth Tibor képviselőt jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet hagyja 

jóvá a képviselő-testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2018. (VIII.30.) 

határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot hagyta jóvá: 

Napirend: 

1.) Beszámoló a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha 2017/2018-

as nevelési év tevékenységéről 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

2.) Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra kiírt pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

3.) Tájékoztatás az óvodával kapcsolatos ügyekről 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Beszámoló a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha 

2017/2018-as nevelési év tevékenységéről 

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta, 

megkérdezi, hogy hozzászólás, javaslat van-e. (Nem volt.)  

Javasolja, a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha 2017/2018-as 

nevelési év tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi 

határozatát: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2018. (VIII.30.) 

határozata 

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő 

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

véleményezte és elfogadásra javasolja a társulási tanácsnak. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy véleményét ismertesse a társulási tanács 

következő ülésén. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.) Javaslat a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra kiírt pályázat benyújtására 

 

Szalai Zoltán polgármester ismerteti, hogy a belügyminiszter pályázatot írt ki a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására. A 

pályázati feltételek szerint az önkormányzat 162 m3 fára tud pályázni, az önerő 205.740 

Ft+ szállítási költséget jelentene. Javasolja a pályázat benyújtását. 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi     

határozatát: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2018. (VIII.30.) 

határozata 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2018. évi központi 

költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet  I.9. pontja szerinti „a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására” a 

maximálisan igényelhető 162 m3 keménylombos tűzifa mennyiségre. 

A képviselő-testület az önerő összegét, 205.740.-Ft-ot és a szállítási költséget a 2018. évi 

költségvetésében biztosítja. 

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal illetve 2018. augusztus 31. 

 

 

3.) Tájékoztatás az óvodával kapcsolatos ügyekről 

 

Szalai Zoltán polgármester felkéri a jegyzőt, ismertesse az óvodával kapcsolatos ügyeket. 

Pálfi Zoltánné jegyző ismerteti a jelenlegi és a szeptember 1-jei helyzetet. A Magyar 

Államkincstár szeptember 1-i hatállyal elfogadta az intézmény alapító okiratát, mely 

szerint két óvodai csoport lesz a székhelyen. Megváltozik az intézmény neve is, bele kerül 

a mini bölcsőde elnevezés is: Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda, Mini Bölcsőde, 

Konyha. 

Egy óvodapedagógus felmentése elkezdődik szeptember 1-jétől.  

A kiírt óvodavezetői állásra egy jelölt adta be pályázatát, a véleményezés a szülői 

szervezet és az alkalmazotti közösség részéről folyamatban van. Az intézményvezető, 

Varga Imréné megbízatása 2018. augusztus 15-én lejárt, ideiglenes megbízott Horváthné 

Beller Orsolya óvodapedagógus, az óvoda szervezeti és működési szabályzatát figyelembe 

véve, vállalta, hogy 2018. szeptember 30-ig ellátja a vezetői teendőket. Ezt a változást is 

átvezette a Magyar Államkincstár. 

Szalai Zoltán polgármester: Javaslom a tájékoztató elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi 

határozatát: 
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Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2018. (VIII.30.) 

határozata 

A képviselő-testület elfogadja az óvodai nevelési év szeptember elsejei indulásával 

kapcsolatos tájékoztatót.  

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 

 

 

 

                                  Peszlen Imre                                 Horváth Tibor              

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


