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                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 14-én 16
 
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 

- Györffy Miklós 

- Kollár Zsanett 

- Horváth Tibor 

- Peszlen Imre 

- Potyondi Veronika képviselő 

 

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Pálfi Zoltánné jegyző 

 

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

tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Horváth Tibor és Peszlen Imre 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 48/2015.(IV.14.) 

határozata 

A képviselő-testület Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőket megválasztja 

jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére. 
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Napirend: 

1.) Döntés egyházi ingatlan visszavásárlásának ügyében 

Előadó: Szalai Zoltán polgármester 

 

2.) Konyha ügyének megtárgyalása 

Előadó: Szalai Zoltán polgármester 

 

Szalai Zoltán polgármester kéri, aki egyetért az ülés napirendjével, kézfeltartással jelezze. 

 

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 49/2015.(IV.14.) 

határozata 

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot elfogadja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Döntés egyházi ingatlan visszavásárlásának ügyében 

Szalai Zoltán polgármester: Megkeresett Hanvay Enikő evangélikus lelkész, hogy a 

gyülekezet megtárgyalta a korábban az önkormányzattól megvásárolt volt „mozi” épületét és 

azt a döntést hozták, hogy felajánlják visszavásárlásra a részünkre, mert nekik nagy költséggel 

járna az ingatlan fenntartása. Az általuk megjelölt eladási ár: 5.256.000.-Ft. Úgy gondolom, 

hogy az önkormányzat élhetne ezzel a lehetőséggel, mert a hivatal közelében található tűzoltó 

szertár épülete megfelelne egy tájház kialakításának, a tűzoltók pedig át tudnának költözni a 

„mozi” épületébe, udvarába. 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy a megjelölt összegért visszavásároljuk az ingatlant, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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 50/2015.(IV.14.) 

határozata 

1. A képviselő-testület úgy határoz, hogy a Farádi Evangélikus Egyházközség 

tulajdonát képező, Farád Győri út 78. szám (5043/2 hrsz.) alatt található „kivett 

filmszínház” megnevezésű 726 m
2 

területű ingatlant, melyet 2007-ben értékesített 

az egyházközség részére, visszavásárolja bruttó 5.256.000.-Ft-ért, azaz Ötmillió-

kettőszázötvenhatezer forintért. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a 

Farádi Evangélikus Egyházközség képviselőjét. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.) Konyha ügyének megtárgyalása 

Szalai Zoltán polgármester: A konyhai szakácsunk, Potyondi Györgyné, a felmentését tölti, 

jelenleg helyettesítő szakács látja el a feladatot. Sajnos olyan értesülésem van, hogy az átállás 

nehézkesen indult. 

 

Potyondi János alpolgármester: Mint a képviselő-testület előtt ismert, az új szakács 2015. 

április 7-én kezdett dolgozni, de – elmondása szerint – az egy hét alatt leginkább hátráltatással 

találkozott a konyhán. Az ülésen jelen lévő Molnár Emma helyettesítő közalkalmazottat kéri, 

hogy a testület előtt ismertesse a tapasztaltakat. 

 

Molnár Emma helyettes szakács: Elkezdtem dolgozni, de úgy érzem, falakba ütköztem, sok 

mindenre az a válasz, hogy: „eddig nem így szoktuk”. Nem beszéltük át részletesen, hogy az 

adott napi ebédhez mekkora a nyersanyagszükséglet. Nem kaptam pontos tájékoztatást, hogy 

mekkora az óvodás, iskolás, felnőtt adag. Fontosnak tartanám, hogy tudjam kinek mi a 

feladata. Kevésnek találom a konyha edényzetét, szükség lenne még fazekakra, kellene egy 

külön hűtőszekrény a zöldségek tárolására. 

 

Potyondi János képviselő: Utánanéztem, hogy a közétkeztetésben milyen anyagokat nem 

szabad felhasználni. Itt a leves-porokra gondolok, mert úgy tudom a leltározás kiderült, hogy 

során több kg is van még készleten. 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Minden konyhai dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, ezt be 

kellene tartani. Az élelmezésvezető a konyhai program alapján adja ki a napi menühöz 

szükséges alapanyag mennyiséget. A következő testületi ülésen ismertetem az előírásokat, 

hogy mit nem szabad felhasználni a közétkeztetésben. 

 

Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselő szerint a másik oldalt is meg kellene hallgatni, tehát 

a többi konyhai dolgozóval is egyeztetni kellene a munkáról és felmerült kérdésekről. 

 

Szalai Zoltán polgármester: A kérdést megnyugtatóan rendezni kellene. Javaslom, egy hét 

múlva térjünk vissza a konyha ügyére, hogy minden konyhai dolgozót meghallgatunk. A 

megbeszélésen legyen ott rajtam kívül a jegyző és a gazdálkodási főelőadó.  

 

Kérem, aki egyetért azzal, hogy egy hét után térjünk vissza a konyha ügyére és hatalmazzon 

fel a testület az egyeztetés levezetésére, kézfeltartással szavazzon. 

 

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 51/2015.(IV.14.) 

határozata 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2015. április 22. 

napjáig tartson egyeztető megbeszélést a konyha minden dolgozójával a 

kialakult helyzet rendezése érdekében. 

A megbeszélésen a polgármesteren kívül részt vesz a jegyző és a gazdálkodási 

főelőadó is. 

A polgármester a következő testületi ülésen ismerteti az egyeztetés 

eredményét. 
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Miután más tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a 

részvételt és a testületi ülést 17 órakor bezárja. 

 

kmf. 

 

 

Szalai Zoltán         Pálfi Zoltánné 

polgármester        jegyző 

 

 

Horváth Tibor   Peszlen Imre 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


