
 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

 

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

 

Szám: 138-10/2015./nyilvános   

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 21-én 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  

- Horváth Tibor 

- Kollár Zsanett 

- Peszlen Imre 

- Potyondi Veronika képviselő 

 

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Pálfi Zoltánné jegyző 

Kovács Lászlóné főelőadó 

 

Meghívottak: 3 fő 

 

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

tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőket. 

 

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 143/2015.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület  Kollár Zsanett és Potyondi Veronika képviselőket megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok jóváhagyását. 
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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 144/2015.(IX.21.) 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 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

3.) Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

4.) Javaslat az önkormányzat szociális rendeletének módosítására 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

5.) Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

6.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához való csatlakozásra 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

7.) NET Zrt. által kezelt állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása 

lehetőségének megtárgyalása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

8.) Javaslat szociális tűzifa pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

9.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

8/a.) Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére 

8/b.) Javaslat szélerőmű park létrehozására 

8/c.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás változásai 

8/d.) Idősek napja rendezvény 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

Zárt ülés napirendje: 

10.) Megüresedett álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

11.) 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 a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok 

végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját: 

102/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy 2015. évben az óvodás és iskolás gyermekek 

tanévkezdését 10.000 Ft-tal támogatja gyermekenként. A lakosság a döntésről értesítésre 

került, a kérelmek benyújtása folyamatos. 

103/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/938-1/2015. 

iktatószámú, a képviselő-testület 86/2015.(V.28.) határozatára vonatkozó, törvényességi 

felhívásában foglaltakat megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadta, a felhívásra tekintettel a 
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104/2015.(VIII.04.) határozatával a képviselő-testület a 86/2015.(V.28.) határozatát 

visszavonta, új szociális bizottságot választott. 

105/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat működtetéséről szóló 

beszámolót elfogadta, a döntésről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata értesítésre került. 

106/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület a Farád Községi Sportegyesület részére, az MLSZ támogatásával 

megvalósuló, sportöltöző tárgyi eszköz beruházás és felújítás projekthez szükséges önerőt, 

1.210.164 Ft-ot a 2015. évi költségvetése terhére biztosította.  

107/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület a Farád Községi Sportegyesület részére 300.000 Ft támogatást biztosított, 

az egyesület MVH-hoz benyújtott kisbusz beszerzési pályázat, pályázatírói díj kifizetésének 

céljára. Az önerő átutalásra került, a jármű a múlt szombati napon került átadásra. 

108/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület a HétFő Kézilabda Csapat részére, sportfelszerelések vásárlása céljából 

50.000 Ft támogatást biztosított. 

109/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület a győri Egyházmegyei Levéltár részére, Farád település halotti egyházi 

anyakönyveinek restaurálásához 20.000 Ft-ot biztosított, az összeg átutalásra került. 

110/2015.(VIII.4.) határozat 

A képviselő-testület a 2015. évi búcsú szervezésével Stumpf András vállalkozót bízta meg 

450.000 Ft közterület-használati díj ellenében. A rendezvény augusztus 30-31. napján 

sikeresen lebonyolításra került. 

111/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület a Beledi Egyesített Szociális Központnál jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást igénybevevő, szociálisan rászoruló egyedülálló igénylők esetén, a 

szolgáltatásért fizetendő díj 50%-át átvállalta. A régi és új ellátó között a feladat átadása 

folyamatban van. 

112/2015.(VIII.4.) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III.4. pont 

szerinti a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális 

támogatásra) meghirdetett kiíráson belül a rendkívüli szociális támogatásra. A pályázat 

benyújtásra került. 

113/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.10. pont szerinti, az 

adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatására az alábbi 

alcélra: 

„a) a település belterületén út, híd, vagy járda építése, felújítása, karbantartása.” 

A pályázat benyújtásra került. 

115/2015.(VIII.04.) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot ír ki szakács munkakör betöltésére. a 

pályázatok a mai ülésen kerülnek elbírálásra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatokról szóló 

beszámolómat szíveskedjen elfogadni. 
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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 145/2015.(IX.21.) határozata 

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

feladatok végrehajtásáról szóló beszámolóját. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Az írásos anyagot minden képviselő megkapta.  

Javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetési 

rendeletének módosítását. 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül megalkotta a: 

14/2015. (IX.22.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 

2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról.  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

3.) Javaslat az önkormányzat szociális rendeletének módosítására  

 

Pálfi Zoltánné jegyző a kiküldött tervezet tartalmát ismerteti. 

Szalai Zoltán polgármester javasolja a szociális rendelet módosítására vonatkozó rendelet 

tervezet elfogadását.  

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás 

nélkül megalkotta a: 

15/2015. (IX.22.) önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.) 

önkormányzati rendelete módosításáról.  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

 

4.) Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtására 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Adminisztrációs hiba miatt az önkormányzatnak a tavalyi szociális 

tűzifa pályázattal kapcsolatosan a Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül 

visszafizetési kötelezettséget írt elő. Az utolsó rendeletmódosítás nem került csatolásra a 

pályázati összeg elszámolása során. A rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási 

pályázattal lehetőség nyílhat az összeg igénylésére, hogy eleget tegyünk a visszafizetési 

kötelezettségünknek. 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a pályázat benyújtását. 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 146/2015.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 1.7. pont és a III.4. pont szerinti a megyei 

önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli 

önkormányzati költségvetési támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális 

támogatásra) meghirdetett kiíráson belül b.) pont szerinti – „A települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására” – pályázati célra. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal illetve 2015. szeptember 30. 

 

 

5.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2016. évi fordulójához való csatlakozásra 

 

Szalai Zoltán polgármester: Ebben az évben is lehetőség van az ösztöndíjpályázathoz 

csatlakozni.  Javasolja, hogy a csatlakozásról a képviselő-testület hozza meg döntését. 

 

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 147/2015.(IX.21.) határozata 

1. Farád Község Önkormányzat csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. 

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

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2016. 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 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és 

a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/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. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: október 1. 

 

6.) NET Zrt. által kezelt állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 

adása lehetőségének megtárgyalása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2015.(IX.21.) határozata 

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

Magyar Állam tulajdonában lévő, alábbi táblázatban felsorolt ingatlanok ingyenes, 

tehermentes és térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását: 

      

Sorszám Ügyszám Ingatlan címe 

Ingatlan 

helyrajzi 

szám Bérleti díj Ingatlan típusa 

1 003006 

9321 Farád, Fő utca 

60. 5376/2          5 339 Ft  

kivett lakóház, 

udvar és gazdasági 

épület 

2 009174 

9321 Farád, Árpád 

utca 29. 5457          6 875 Ft  

kivett lakóház, 

udvar és gazdasági 

épület 

3 010931 

9321 Farád, Dobó I 

utca 14 5557          7 625 Ft  

kivett lakóház, 

udvar 

4 018650 

9321 Farád, Mátyás 

király utca 54. 5089          9 250 Ft  

kivett lakóház, 

udvar és gazdasági 

épület 

5 019184 

9321 Farád, Petőfi 

utca 16 5443          8 250 Ft  

kivett lakóház, 

udvar és gazdasági 

épület 

 

2. A Képviselő-testület kéri az MNV Zrt.-t, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévő 

ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó eljárást a nemzeti 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 

254/2007 (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint folytassa le. 

3. A Képviselő-testület az ingatlanokat szociális bérlakásként kívánja hasznosítani a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdése 9. 

pontjában meghatározott lakás- és helyiséggazdálkodás önkormányzati feladat ellátása 

érdekében. 

4. A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az ingatlanok tulajdonba vételét 

követően azt legalább 15 évig a juttatás céljának megfelelően hasznosítja, a hasznosítás 

módjáról évente beszámol, az ingatlant nem idegeníti el, valamint állagát megóvja. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az egyéb szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, valamint a szükséges dokumentumok beszerzésére irányuló 

intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal illetve október 15. 
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7.) Javaslat szociális tűzifa pályázat benyújtására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Lehetőség van, a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése. Az önkormányzat 62 m
3
 keménylombos tűzifát 

igényelhet, az önerő összege 78.744.-Ft, ezt és  a szállítási díjat az önkormányzatnak kell 

biztosítani. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi 

határozatát: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2015.(IX.21.) határozata 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A 

helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására 62 m
3 

  keménylombos tűzifa igénylésére. 

A vállalt önerő összege: 78.740.-Ft, mely összeget és a szállítási költséget a Képviselő-testület 

a 2015. 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 2015. szeptember 30. 

 

 

8.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

8/a.) Javaslat útfelújítási munkák elvégzésére 

 

Szalai Zoltán polgármester: A Magyar Közút Nonprofit Zrt-től ajánlatot kért a Vadvirág, 

Dobó, Szent István és Árpád utca útjainak felújítására. A cég 13.852.918 Ft-ért vállalja a 

munkákat. Javasolja a javítási munkák megrendelését és elvégzését. 

 

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 150/2015.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től megrendeli a Vadvirág, Dobó István, 

Árpád utcák útfelújítási munkáit megrendeli 13.852.918 Ft (Áfa-val növelt érték) vállalkozói 

díj ellenében. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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8/b.) Javaslat szélerőmű park létrehozására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Egy vállalkozás felkereste, szélerőmű-park üzemeltetésére 

vonatkozó ajánlattal. Ismerteti a cég által elkészített együttműködési szerződés feltételeit. 

Nem találja egyértelműnek a szerződési feltételeket, ezért javasolja, hogy a döntést halasszák 

el. 

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

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2015.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület a Vieghofer Windmanagment Gmbh szélerőmű park létrehozására 

vonatkozó együttműködési szerződés ügyében nem hoz döntést. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/c.) Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás változásai 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2015. évi CXXXIII. törvény, amely a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 

jelentősen átalakítja. A törvénymódosítás alapján 2016. január 1-jétől a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató (a család- és gyermekjóléti szolgálat) 

keretében működtethető, továbbá a törvény bevezeti a család- és gyermekjóléti központ 

fogalmát, amelyet a járásszékhely település gyermekjóléti szolgálata lakosságszámtól 

függetlenül köteles működtetni, ellátási területe pedig a járás lakosságára terjed ki. Család- és 

gyermekjóléti szolgálatot az önálló polgármesteri hivatallal rendelkező települések mellett a 

közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat köteles biztosítani a 

közös hivatalhoz tartozó településeken. A törvénymódosítás előírja, hogy a települési 

önkormányzat 2015. október 31-ig köteles felülvizsgálni a családsegítés, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok 

biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzatnak 2015. november 30-ig 

kell döntenie a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-

jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása módjáról, a fenntartónak pedig 2015. 

november 30-ig kell kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását. 

Ha a fenntartó az adatmódosítás iránti kérelmét határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig 

úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a 

szolgáltatói nyilvántartásba.  

 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. 

január 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján a családsegítés és a gyermekjóléti 

szolgáltatás egy szolgáltató keretében működtethető. Eddig az időpontig szükséges az új 

szabályok szerint feladat ellátási kötelezettséggel bíró önkormányzatoknak létrehozniuk az új 

intézményeket, vagy szükséges az átalakításokat elvégezniük, illetőleg a járásszékhely 

önkormányzatoknak a gyermekjóléti központot létrehozniuk.  

A végrehajtási rendelet még nem jelent meg, az alapján több információnk lehetne a 

megvalósításról. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a törvényi változások miatti felülvizsgálatról még 

ne döntsön a képviselő-testület. 
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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 152/2015.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület  2015. október 31-ig felülvizsgálja a családsegítés, illetve a gyermekjóléti 

szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e feladatok biztosítására 

kötött ellátási szerződést. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/d.) Idősek napja rendezvény 

 

Szalai Zoltán polgármester: Az idősek napi rendezvény megtartására, október 24-ét javasolja. 

 

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

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2015.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület az idősek napja rendezvényt 2015. október 24. napján tartja meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a rendezvény szervezéséről gondoskodjon. 

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 


