
 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

 

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

 

Szám: 138-3/2015.   

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 13-án 16
 
órai 

kezdettel tartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Farád Községi Önkormányzat tanácskozó terme 

  

Jelen vannak:  

Képviselő-testület részéről 

- Szalai Zoltán polgármester 

- Potyondi János alpolgármester 

- Kollár Zsanett 

- Horváth Tibor 

- Peszlen Imre 

- Potyondi Veronika képviselő 

 

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Kovács Lászlóné  

 

Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 

tagjából jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőket. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

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

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(III.13.) határozata 

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

hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok jóváhagyását. 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

 

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

meg: 

 



2 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(III.13.) határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirend tárgyalását hagyta jóvá:  

1.) Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott ellátások szolgáltatási 

önköltségének és az intézményi térítési díjainak megállapítására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

2.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.30.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Javaslat a Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott ellátások 

szolgáltatási önköltségének és az intézményi térítési díjainak megállapítására 

Szalai Zoltán polgármester: Csorna-Farád-Sopronnémeti települések társulásban látják el a 

szociális alapszolgáltatási feladatokat. Csorna Városa megküldte a nappali ellátás-, a szociális 

étkezés-, a házi segítségnyújtás térítési díjára vonatkozó önköltségszámítást. Javasolja, hogy a 

képviselő-testület hagyja jóvá Csorna Város Képviselő-testülete által elfogadott szolgáltatási 

önköltségeket és intézményi térítési díjakat. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

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

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015.(III.13.) határozata 

1.) Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások szolgáltatási 

önköltségét a határozat melléklete szerint elfogadja. 

2.) Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes szociális ellátások intézményi 

térítési díját a határozat  melléklete szerint elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Csorna Város 

alpolgármesterét valamint a Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjét értesítse 

 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: március 31. 

 

 

2.) A szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.30.) önkormányzati rendelet módosítására 

Szalai Zoltán polgármester: A szociális rendelet tartalmazza a szociális térítési díjakat, ezért 

az előbbi napirendben jóváhagyott térítési díjak változása miatt a szociális rendeletet is 

módosítani kell. Javasolja, hogy a képviselő-testület a rendelet-tervezetet fogadja el. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta a  

 

3/2015.(III.14.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.) 

rendelete módosításáról. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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Miután más tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester az ülést 17 

órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

Szalai Zoltán      Kovács Lászlóné  

polgármester     főmunkatárs a jegyző megbízásából 

 

 

 

                                     Horváth Tibor   Peszlen Imre                                            

jegyzőkönyv-hitelesítő 


