
 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

 

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

 

Szám: 138-8/2015./nyilvános   

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-án 16
 
órai 

kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme 

  

Jelen vannak:  

Képviselő-testület részéről 

- Szalai Zoltán polgármester 

- Potyondi János alpolgármester 

- Györffy Miklós (az 5. napirendi pont tárgyalásától van jelen) 

- Horváth Tibor 

- Kollár Zsanett 

- Peszlen Imre 

- Potyondi Veronika képviselő 

Györffy Miklós képviselő késését előre bejelentette. 

 

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Pálfi Zoltánné jegyző 

Kovács Lászlóné főelőadó 

 

Meghívottak: 5 fő 

 

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 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 79/2015.(V.28.) határozata 

A képviselő-testület  Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőket megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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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: 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015.(V.28.) határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat hagyta jóvá: 

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

ülés között történt fontosabb eseményekről 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

2.) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

3.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

4.) Javaslat  a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

5.) Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

6.) Javaslat a Szociális Bizottság tagjainak megválasztására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

Zárt ülés napirendje: 

8.) Döntés szociális ügyekben 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról 

és a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

 

Szalai Zoltán polgármester ismerteti beszámolóját. 

50/2015.(IV.14.) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Farádi Evangélikus Egyházközségtől, a Farád, 

Győri u. 78. szám alatti, volt mozi épületet visszavásárolja 5.256.000 Ft összegben. Az 

adásvételi szerződés aláírásra került. 

59/2015.(IV.28.)  

A képviselő-testület elfogadta Farád Község Önkormányzatának 2015-2019. évekre 

vonatkozó gazdasági programját. 

60/2015.(IV.28,) határozat 

A képviselő-testület elfogadta a 2014. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámolót. 

61/2015.(IV.28.) határozat 

A képviselő-testület támogatta a beledi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Társulás kisbusz 

beszerzési pályázatát. 

Döntött továbbá arról, hogy csatlakozni szándékozik a társulás által ellátott jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtási feladathoz. 

62/2015.(IV.28.) határozat 

A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, a 

tűzoltó munka pénzjutalommal történő elismeréséhez 30.000 Ft támogatást biztosított. 

63/2015.(IV.28.) határozat 
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A képviselő-testület a rendezési terv Rp.I.149-6 számú vállalkozási szerződésben foglalt 

módosítása során a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28.§.(3), 29.§ alapján a partnerségi 

egyeztetés szabályait megállapította. 

64/2015.(IV.28.) határozat 

A képviselő-testület döntött, hogy a konyha felújítására pályázatot nyújt be. A mai ülésen 

kerül jóváhagyásra a pályázathoz szükséges önerő összege. 

65/2015.(IV.28.) határozat 

A képviselő-testület a hivatal belső felújítási munkáira 13 millió forintot biztosított. A hivatal 

felújítási munkái június hónapban megkezdődnek. 

Két ülés között történt fontosabb események: 

Május 5-én a Csornai Térségi Önkormányzati Társulás ülésén és a Leader Rábaközi Egyesület 

ülésén vettem részt.  

Kérem a testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló és a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről szóló beszámolómat szíveskedjen elfogadni. 

 

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 81/2015.(V.28.) határozata 

 A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a lejárt határidejű határozatokban foglalt 

feladatok végrehajtásáról szóló és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 

beszámolóját. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Szociális rendelet módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását a 

következő miatt: 

Az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása érdekében eseti vagy folyamatos gyógyszer-

hozzájárulás együttes mértéke egy családnak, illetve egyedülállónak egy naptári éven belül 

nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át – így van 

a rendeletünkben, de óvatosak voltunk az összeghatár megállapításánál. Javaslom, hogy ezt 

emeljük fel 225%-ra, vagyis az évi adható támogatás 64.125.-Ft legyen, havi bontásban ez 

5344.-Ft jelent. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül megalkotta 12/2015.(V.29.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 

1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról.  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

3.) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztés alapján az átfogó értékelés 

jóváhagyását. 

 

Potyondi János képviselő: Kevés a születések száma, az idősek száma magas. A fiatalok 

elhagyják a települést. Meg kellene akadályozni az elvándorlást. 
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A fiatalokat ösztönözni kellene a községben való maradásra. 

 

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 82/2015.(V.28.) határozata 

 A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. 

évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

4.) Javaslat  a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztési pályázat benyújtására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti, hogy elkészült a konyha felújítási pályázathoz a 

költségvetés: 33.443.440 forint, amely 3 millió forint értékben tartalmaz eszközöket és 1 

millió forint értékben berendezéseket (étkezőasztalok, székek, szekrény). A pályázathoz 5% 

önerőt kell biztosítani, amelynek összege 1.673.440 Ft. Javasolja, hogy a testület döntsön a 

pályázat benyújtásáról és az önerő jóváhagyásáról. Az állategészségügyi- és 

élelmiszerellenőrző állomás támogatja a pályázatot.  

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

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

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2015.(V.28.) határozata 

A képviselő-testület pályázatot nyújt be a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására, az Önkormányzat tulajdonát képező 5286 helyrajzi számú napközi otthonos 

konyha (9321 Farád, Fenyőfa u. 5.sz.) felújítására. 

A beruházás várható összköltsége nettó 33.443.440-Ft, amihez az Önkormányzat 1.673.440 Ft 

önerőt biztosít. 

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a pályázati adatlap aláírására, benyújtására, 

elektronikus rögzítésére, a pályázathoz szükséges dokumentumok beszerzésére. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázatok 

benyújtására 

 

Megérkezik az ülésre Györffy Miklós képviselő, a jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 

 

Szalai Zoltán polgármester: A 2014. évi C. törvény 3. melléklete alapján önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat benyújtására van lehetőség: 

- hivatal belső munkálatainak elvégzésére 95%-os támogatással, 

- belterületi utak, járdák, hidak felújítására 85%-os támogatással. 

Javasolja, hogy a Közös Önkormányzat székhely hivatalának felújítására nyújtson be 

pályázatot a testület az alábbiak szerint: 

- beruházás összköltsége: 12.154.679 Ft 
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- igényelt támogatás:        11.544.000 Ft 

- vállalt önerő:                       610.679 Ft 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015.(V.28.) határozata 

A képviselő-testület pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázat ad) alcélra: Közös Önkormányzat székhely hivatalának (9321 

Farád, Fő utca 21.) felújítása: 

- beruházás összköltsége: 12.154.679 Ft 

- igényelt támogatás:        11.544.000 Ft 

- vállalt önerő:                       610.679 Ft 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja ezen pályázati kiírás b) pontja alapján is pályázat 

benyújtását aszfalt- és járdafelújításokra az alábbiak szerint: 

- Névtelen utca, 5530 hrsz, aszfaltfelújítása 

- Árpád utca 5465 hrsz, aszfaltfelújítása és vízelvezető árok kialakítása 

- Szent László utca 5835 hrsz és 5929/1 hrsz aszfalt- és járdafelújítása 

- Fő utca 5276/1 hrsz aszfalt- és járdafelújítása 

- Fenyőfa utca 5278 hrsz aszfaltfelújítása 

- Vörösmarty utca 5756/1 hrsz aszfalt- és járdafelújítása  

- Szent István utca 5382/2 hrsz, 5231 hrsz, 5132 hrsz aszfaltfelújítása 

- Diófa utca 5863 hrsz aszfaltfelújítása 

Műszaki ellenőrzés díja:     120.000 Ft 

Beruházás összköltsége: 16.728.088 Ft 

Igényelt támogatás:        14.152.000 Ft 

Vállalt önerő:                    2.576.088 Ft. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 85/2015.(V.28.) határozata 

 

A képviselő-testület pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására” kiírt pályázat b) alcélra: Belterületi utak, járdák felújítására, az alábbi 

utcákban: 

1.) Névtelen utca, 5530 hrsz, aszfalfelújítása 

2.) Árpád utca 5465 hrsz, aszfaltfelújítása és vízelvezető árok kialakítása 

3.) Szent László utca 5835 hrsz és 5929/1 hrsz aszfalt- és járdafelújítása 

4.) Fő utca 5276/1 hrsz aszfalt- és járdafelújítása 

5.) Fenyőfa utca 5278 hrsz aszfaltfelújítása 

6.) Vörösmarty utca 5756/1 hrsz aszfalt- és járdafelújítása  

7.) Szent István utca 5382/2 hrsz, 5231 hrsz, 5132 hrsz aszfaltfelújítása 

8.) Diófa utca 5863 hrsz aszfaltfelújítása 

Műszaki ellenőrzés díja:     120.000 Ft 
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Beruházás összköltsége: 16.728.088 Ft 

Igényelt támogatás:        14.152.000 Ft 

Vállalt önerő:                    2.576.088 Ft 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.) Javaslat a szociális bizottság tagjainak megválasztására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Elmúlt ülésen a képviselő-testület, az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatának módosításával döntött arról, hogy 7 fős szociális bizottságot hoz 

létre. Javaslatot tesz a bizottság tagjainak megválasztására az alábbiak szerint: 

- képviselő tagok: 

- Potyondi János elnök,  

- Kollár Zsanett,  

- Potyondi Veronika és  

- Györffy Miklós Imre  

- nem képviselő tagok: 

-  Potyondi Istvánné az idősek otthona gondozója,  

- Takácsné Horváth Mónika a családsegítő szolgálat munkatársa és 

- Márczisné Varga Lívia az általános iskola igazgatóját javasolja megválasztani.  

Megkérdezi, a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést, nyilvános ülésen történő 

megválasztásukhoz hozzájárulnak-e? 

 

A jelöltek valamennyien vállalták a jelölést és a nyilvános ülésen történő megválasztásukhoz 

hozzájárultak. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2015.(V.28.) határozata 

A képviselő-testület a szociális bizottság: 

elnökének: Potyondi János alpolgármestert, 

képviselő tagjainak: Kollár Zsanett, Potyondi Veronikát, Györffy Miklós Imrét,  

nem képviselő tagjainak: Potyondi Istvánnét, Takácsné Horváth Mónikát és Márczisné Varga 

Líviát megválasztotta. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

6/1.) ifj. Balogh Gyula önkormányzati telekvásárlási kérelme 

 

Szalai Zoltán polgármester ismerteti a kérelmet, amely szerint a Balogh Gyula az általa 2008. 

évben, az önkormányzat részére az 5289 hrsz-ú ingatlanából értékesített 1766 négyzetméter 

nagyságú területet vissza szeretné vásárolni 1.500.000 Ft-ért, az adásvétellel járó költségeket 

vállalja. Vállalná továbbá az óvoda felöl a hiányzó kerítés megépítését, ha az önkormányzat 

megvásárolná az anyagot vagy azt a vételárból levonná. Javasolja, hogy az 5286 hrsz-ú 
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önkormányzati ingatlanból a kérelmező részére - a 2008. július 21-én kelt adásvételi 

szerződésben foglalt 1766 m
2
 nagyságú területet bruttó 1.500.000 Ft eladási áron, az 

adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A kerítés megépítésének feltételeit külön 

megállapodásban rögzítsék. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2015.(V.28.) határozata 

1.) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát képező, 5286 hrsz-ú területből 1766 

négyzetméter területet értékesít Balogh Gyula Farád, Szent I. u. 25. szám alatti lakos 

részére az alábbiak szerint: 

- az értékesítésre kerülő terület az önkormányzat és Balogh Gyula között 2008. július 

21-én létrejött adásvételi szerződésben meghatározott területtel megegyezik. 

- az ingatlan eladási ára bruttó 1.500.000 Ft, az adásvétellel kapcsolatosan felmerülő 

költségek a vevőt terhelik. 

2.) Az önkormányzat megállapodást köt Balogh Gyulával az telekalakítást követően az 

5286 és 5289 hrsz-ú ingatlanok telekhatárán történő kerítés megépítésére 

vonatkozóan. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6/2.) Farád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének pályázata 

 

Szalai Zoltán polgármester: Az egyháztól visszavásárolt mozi épületét az önkormányzat azzal 

a céllal vásárolta vissza, hogy tűzoltószertárrá alakítsák át. Az egyesület pályázatot szeretne 

benyújtani, amelyhez szükséges, hogy az önkormányzat az egyesület használatába adja az 

ingatlant és támogassa a pályázatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2015.(V.28.) határozata 

A képviselő-testület a Farád, 5043/2 hrsz-ú „kivett filmszínház” megnevezésű ingatlanát a 

Farádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatába adja határozatlan időre, „tűzoltószertár” 

kialakítása céljából. 

A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület pályázatot nyújtson be az ingatlan 

felújítására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6/3.) Polgármesteri hivatal épületének felújítási munkáihoz műszaki ellenőr megbízása 

 

Szalai Zoltán polgármester: A hivatal felújításához műszaki ellenőr megbízása szükséges. Két 

ajánlat érkezett, Csapóné Hegedűs Katalin ajánlata bruttó 350.000 Ft, a BTALON-PLAN BT. 
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ajánlata bruttó 419.100 Ft. Javasolja a kedvezőbb ajánlatot benyújtó Csapóné Hegedűs 

Katalin megbízását a munkával. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2015.(V.28.) határozata 

A képviselő-testület a polgármesteri hivatal felújításának műszaki ellenőri feladatival 

Csapóné Hegedűs Katalin egyéni vállalkozót (9352 Veszkény, fő u. 112.) bízza meg bruttó 

350.000 Ft összegben. 

Felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőrrel a vállalkozói szerződést kösse meg. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el. 

 

 

kmf. 

 

 

    Szalai Zoltán      Pálfi Zoltánné 

    polgármester                                                jegyző 

 

 

Kollár Zsanett  Potyondi Veronika 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


