
 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: 76-3 /2016.  

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15-én 16.00
 

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 pénzügyi főelőadó 

 

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

tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika 

képviselőt. 

 

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 8/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika képviselőt 

megválasztja jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirend jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

meg: 

mailto:farad.onkormanyzat@m-kabel.hu
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Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület az alábbi napirendi pontot 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 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

4.) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

5.) A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

6.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

7.) Farád település esélyegyenlőségi programjának elfogadása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

8.) A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

9.) Kapuvári Vízitársulattal kötött, használati jog átadására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

10.) Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület támogatási 

kérelme 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

11.) Hozzájárulás háziorvos helyettesítéséhez 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

Zárt ülés napirendje:  

1.) Döntés lakásbérleti kérelmek ügyében 

2.) Döntés szociális ügyekben 

 

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 határozatokról szóló beszámolóját: 

A képviselő-testület 2015. december 21-én megtartotta a közmeghallgatást. 

203/2015.(XII.21.) határozatával jóváhagyta a polgármesternek, „az önkormányzat 2015. évi 

eredményeiről és 2016. évi lehetőségeiről” szóló tájékoztatóját. 

A képviselő-testület 2015. december 21-i nyilvános ülése: 

207/2015.(XII.21.) határozat: a képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési témaként a 

Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzését jelölte 

meg. 

208/2015.(XII.21.) határozat:  

A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel 2013. november 21. napján 

aláírt megállapodás V.5. pontjában előírt kötelezettségének megfelelően nyilatkozatot tett, 

arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a részére ingyenesen átvett farádi 5801 hrsz-ú 

ingatlant a megállapodásban vállalt „Beépítetlen terület – parkoló” hasznosítási cél 

megvalósítására használta fel 2015. évben. 
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A döntésről értesítésre került a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. 

209/2015.(XII.21.) határozat: 

A képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény 31.§ (4) bekezdése szerinti kötelezettsége körében változatlan 

tartalommal elfogadta Farád Község  Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját. 

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 2016. január 

végéig felülvizsgálja, amely napirendi pont a mai ülésen kerül megtárgyalásra. 

210/2015.(XII.21.) határozat: 

A képviselő-testület elfogadtaa a Győri Agroker Zrt., MTZ 320-as típusú traktorra vonatkozó 

árajánlatát (3.700.000 Ft+ÁFA, mechanikus tolólap: 260.000 Ft + ÁFA). 

A gép beszerzésre került. 

211/2015.(XII.21.) határozat: 

A képviselő-testület  Karsay Sándornéval kötött 2014. október 16. napján kelt, 0876/35 és 

0876/51 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést 2016. december 31. napjáig 

meghosszabbította. A szerződés aláírása megtörtént. 

212/2015.(XII.21.) határozat: 

A képviselő-testület az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. paragrafus (6) 

bekezdése alapján – az előterjesztés szerinti tartalommal – hozzájárult összesen 1.213.488.-Ft 

adó és pótlék tartozás törléséhez (2008-2009) a végrehajtási jog elévülése miatt. 

213/2015.(XII.21) határozat 

A képviselő-testület a győri  Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr, 

Kálóczy tér 9-11.) fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására megállapodást kötött 2016. évtől 

határozatlan  időre. A megállapodás aláírásra került. 

Kéri a testületet, hogy beszámolóját szíveskedjen jóváhagyni. 

 

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 10/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület elfogadta 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: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta Farád Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletét a 2015. 

évi Költségvetésről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról.  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

3.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A pénzügyi kolléga említette, hogy másfél fővel kevesebb óvónőt 

támogat az állam, amit egy bonyolult képlet alapján számolnak és amelyet a gyereklétszám is 

befolyásol. Ma feltették neki a kérdést, hogy mi igaz abból, hogy egy csoport megszűnik. 

Mondta, hogy most még nem, de beszélgetés tárgya. A fenntartó joga dönteni az intézmény 
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alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről. A fenntartó a társulás, Farád, Bogyoszló, 

Potyond, Sopronnémeti településekkel, a tanács tagjai a négy település polgármesterei, a 

képviselő-testületnek pedig véleményezési, előterjesztési  joga van arra, a tanács hogy és mint 

döntsön. Most 54 fő van jelenleg az óvodában, ha kimegy a nagycsoport, ősztől csak 50 fő 

gyerek lesz. Az Nemzeti Köznevelési törvény előírja, hogy a minimum létszám 13 fő, az átlag 

20 fő a maximum 25 fő, a fenntartó 20%-al túllépheti ezt a maximális létszámot. Június-

augusztus hónapban nem lehet intézményt átszervezni, május végéig kell dönteni. Most 6 

óvónő, 3 dada a farádi óvodában az alkalmazottak száma. A létszám azt mutatja, hogy két 

csoporttal is működhetne az óvoda, takarékoskodni lehetne. Bogyoszlóval együtt három 

csoport mellé az állam egy pedagógus asszisztenset is finanszírozna. Hatból kettő óvónőt, ha 

fel kellene menteni, közülük egy beléphetne pedagógus asszisztensnek.  50 fő gyerekkel 9 fő 

személyzet nem fog működni a jövőre nézve. Ez legkorábban szeptembertől kivitelezhető. 

Minden olyan kérdésben, amit az alapító okirat tartalmaz, mint a maximális gyereklétszám, a 

fenntartó dönthet. 2013-ban 11, 2014-ben 12 gyerek született és ha azt számítjuk, hogy 

minden gyerek marad, nem viszi el a szülő, akár Csornára vagy máshova, akkor is kevés.  

 

Varga Imréné óvodavezető: Megkérdezi, hogy bölcsődei ellátásban gondolkodik-e a testület, 

mert akkor kiterjeszthetnék a korcsoportot, hiszen az egyik óvónő rendelkezik az előírt 

végzettséggel. Így munkahelyet lehetne menteni.  

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Igény mennyi lenne rá? 2,5 éves kortól jöhet a gyerek hivatalosan is 

óvodába. 

 

Varga Imréné óvodavezető: Nem tudja, de 49-en indulnak szeptemberben, azután 6 három 

éves és 6 két és fél éves betölti év közben a harmadik évét.  

 

Takácsné Horváth Mónika beledi egyesített szociális központ vezetője: A szolgálat a családi 

napközi ellátást is biztosítja. Farádról 5-6 szülő jelezte felé, a bölcsődés korosztály részéről, 

hogy lenne igényük ellátásra. Az ősztől jogszabályi változások is lesznek az óvodákkal 

kapcsolatosan. A bölcsődék kerülnek előtérbe, ősztől ehhez pályázati források is lesznek. 

Esetleg, ha felszabadul egy óvodai csoport, akkor lehetne ebben gondolkodni. 

 

Potyondi János alpolgármester: A bölcsődés gyerek ellátása más, van üzemi konyha, 

iskolának, óvodának főz, most még a bölcsődének is mást kellene főzni. Ezt alaposan át kell 

tárgyalni, a gazdasági oldalt is nézni kell. A magánvéleménye, hogy a gyereknek 3 éves korig 

a szülő mellett a helye. Nem tudja elképzelni farádi viszonylatban - bárcsak legyen úgy,  hogy 

kik azok a személyek, akiknél a gyerekek annyi idősek, hogy a gyerekük bölcsödébe kerüljön. 

Nagyrészt az szokott lenni, hogy a szülő, aki otthon van és van otthon még egy gyerek, hogy 

egyiktől szabaduljon és legyen szabad ideje. Senkinek nem jó ez. Májusig kell dönteni, 

javasolja, hogy egy-két kört fussanak még ebben a kérdésben. 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Október körül leültek egy más téma kapcsán az óvónőkkel, akkor is 

felvetette, hogy kevés a gyereklétszám, de ez az óvónőket nem hatotta meg. 

 

Szalai Zoltán polgármester: A csornai bölcsődébe el lehet vinni a gyereket, ha a szülő 

dolgozik. Azt a szintet itt úgysem tudják az ellátásnál elérni, mint Csornán. Ki kellene 

számolni, hogy mennyibe kerülne a csoport működtetése anélkül, hogy az önkormányzat 

költségvetését megterhelné. 

 

Potyondi Istvánné: Csorna nem biztos, hogy fogadja a gyerekeket. 



5 

 

 

Szalai Zoltán: Dörrel is kötött Csorna szerződést, de sok hozzájárulást kértek. 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Egyik éven Faráddal is akartak szerződést kötni, akkor egy gyerekről 

volt szó, de sokat kellett volna fizetni. 

 

Civil szervezetek támogatása: 

Potyondi János javasolja, hogy a civileknél minden a tavalyi szinten legyen.  

 

Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: A cserkészek nem számoltak el még, velük mi legyen. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Farádi tagjai vannak, az elszámolást követően térjenek vissza rá. 

A civilek rendezvényeitől sosem zárkózott el az önkormányzat, ami a falu és az ő javukat 

szolgálta. 

 

Potyondi János alpolgármester: A szociális juttatásokból le kellene faragni. 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A szociális pályázaton az önkormányzat Kétmillió forint helyett 10 

eFt-ot kapott, előtte megemelték a jövedelemhatárokat, amiket most csökkenteni kell. 2015-

ben 6 millió forint támogatást kaptak  az államtól és 7.390 eft ment ki szociális 

támogatásokra. Úgy kell tervezni, hogy ne csak az idősebbek, hanem a fiatalok is 

belekerüljenek. A szociális rendelet- tervezet tartalmazza a jövedelemhatárokat. 

 

Kovács Lászlóné pénzügyi főelőadó: A gyógyszersegély tavalyi évben 1200 Ft-tal több ment 

ki, ami korábbi években nagyon elenyésző volt. Rendkívüli segély formájában nyilván, ha 

erre hivatkozással kértek adtak támogatást. A gyógyszerköltség és a kereset arányos részét 

kellene támogatni.  

 

Pálfi Zoltánné: Az OEP közgyógyellátás esetén a legalacsonyabb gyógyszerre engedte a 

támogatást. Most a gyógyszertár ad igazolást a gyógyszerköltségről, régen közgyógyellátásra 

nem mindent lehetett felíratni - például algopyrint sem. 

 

Potyondi János alpolgármester: Eseti pénzbeli szociális ellátások, átmeneti segélyeknél 

lehetne faragni vagy átcsoportosítani. 

 

Potyondi Veronika képviselő: Nem az időseket kell büntetni. Nem azokon, kell segíteni, akik 

köztudottan Ausztriában feketén dolgoznak. Vannak sérült, beteg gyerekek is. Ne olyanoknak 

adjanak támogatást, akik például a „szomszédba” viszik a segélyt. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta Farád Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletét a 2016. 

évi Költségvetésről. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

4.) Az önkormányzat szociális rendeletének módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül megalkotta Farád Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(II.16.) önkormányzati rendeletét a 

szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról.  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

5.) A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a szabadságolási ütemtervét, az előterjesztés 

szerint fogadja el a képviselő-testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervét az 

alábbiak szerint fogadja el: január: 3 nap, február: 2 nap, március: 3 nap, április: 4 nap, május: 

4 nap, június: 4 nap, július: 5 nap, augusztus: 5 nap, szeptember: 2 nap, október: 2 nap, 

november: 2 nap, december: 4 nap, összesen: 39 nap 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal illetve folyamatos 2016. december 31-ig 

Felelős: Jegyző 

 

6.) Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a konyha felújításához közbeszerzési szakértő 

megbízását. Javasolja Búza Veronika megbízását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

hozza meg: 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület a Napközi otthonos konyha felújítási pályázat közbeszerzéséi eljárásának 

lefolytatásával Buza Veronika (székhelye: 9022 Győr, Tarcsay V. u. 24. 2. ajtó) közbeszerzési 

szakértőt bízza meg. A közbeszerzési szabályzat elkészítésének díja: bruttó 50.000 Ft, a 

közbeszerzési eljárás dokumentációjának összeállítása bruttó 190.000 Ft. 

Felkéri a testület a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező vállalkozási 

szerződést a közbeszerzési szakértővel kösse meg. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A közbeszerzési szabályzatot a szakértő készítette, biztos, hogy a 

jogszabályoknak megfelel. Az ütemtervet március végéig kell jóváhagyni. A Schubert bolt 

még hozzá megy a felújításhoz. 

 

Szalai Zoltán polgármester: A tető javítása így olcsóbb, ha most egyben csináltassák meg, az 

ajtó és az ablak lesz még most cserélve. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a közbeszerzési szakértő által készített, új közbeszerzési 

szabályzat elfogadását. 
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(II.15.) határozata 

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező, új 

közbeszerzési szabályzatot fogadja el. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

 

Szalai Zoltán polgármester: A konyha felújítás munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri 

tevékenység feladatokra három győri vállalkozó nyújtott be ajánlatot: 

- RB-.BAU Kft.: 300.000 Ft + ÁFA 

- Tervező Stúdió Kft: nettó 420.000 Ft 

- TransEngin Kft: 390.000 Ft + ÁFA 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület az önkormányzati konyha (Farád, Fenyőfa u. 5.) felújításának 

munkálataihoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység ellátásával az RB-BAU 

Fővállalkozó és Kereskedelmi Kft-t (címe: 9012 Győr, Mandula u. 7., képviselő: Pozsgai 

Endre) bízza meg 300.000 Ft + ÁFA összegben. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a Kft.-vel a vállalkozói szerződést kösse 

meg. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy az építési munkálatok elvégzésére négy építési 

vállalkozótól kérjenek ajánlatot, amelyek az alábbiak:  

- Kovács-Bau Kft.  9323 Jobaháza, Vasút u. 9. 

- Mészáros Kft.  9300 Csorna, Erkel u. 4. 

- Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 9022 Győr, Erkel u. 8. 

- B-West Bau Építőipari Kft. 9322 Rábatamási, Béke u. 12. 

 

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 15/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület az önkormányzati hivatal építési munkáinak kivitelezésére indított 

közbeszerzési eljárásban az alábbi három céget kéri fel ajánlattételre:  

- Kovács-Bau Kft.  9323 Jobaháza, Vasút u. 9. 

- Mészáros Kft.  9300 Csorna, Erkel u. 4. 

- Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 9022 Győr, Erkel u. 8. 

- B-West Bau Építőipari Kft. 9322 Rábatamási, Béke u. 12. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

 

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

hozza meg: 

 

7.) Farád település esélyegyenlőségi programjának elfogadása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának 

jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

hozza meg: 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület Farád település esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálatát 

elfogadja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.) A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

elfogadása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(II.15.) határozata 

Farád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Beledi Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti módosítását és az egységes 

szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

Társulási Tanácsának elnökét értesítse. 

 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: 2016. február 29. 

 

9.) Kapuvári Vízitársulattal kötött, használati jog átadására vonatkozó szerződés 

meghosszabbítása 

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy további egy évre hosszabbítsák meg a szerződést a 

társulattal. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület szerződést köt a Kapuvári Vízi-társulattal 1 évre, 2016. január 1. napjától 

- 2016. december 31. napjáig - az önkormányzat tulajdonát képező vízi létesítmények 

használati jogának  átadására vonatkozóan. 
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10.) Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület támogatási 

kérelme 

 

Szalai Zoltán polgármester: Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező kérelmet.  

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2016.(II.15.) határozata 

A képviselő-testület a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét 

(címe: 9024 Győr, Bartók u. 23., adószáma: 18980732-1-08, bankszámlaszáma: 58600283-

11124096) 10.000 Ft-tal, azaz Tízezer forinttal támogatja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11.) Hozzájárulás háziorvos helyettesítéséhez 

 

Szalai Zoltán polgármester: dr. Radányi Ibolya háziorvos tartós betegsége miatt a dr. Pődör és 

Társa Háziorvosi Bt. általi helyettesítéshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.  

 

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-testület 20/2016.(II.15.) 

határozata 

 

A képviselő-testület  hozzájárul, hogy Farád településen dr. Pődör és Társa 

Háziorvos Bt. lássa el a háziorvosi szolgáltatást, a dr. Radányi és Társa 

Háziorvos Bt. helyett, dr. Radányi Ibolya háziorvos tartós betegsége miatt. 

 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf. 

 

    Szalai Zoltán      Pálfi Zoltánné 

    polgármester                                                                         jegyző 

 

 

 

Potyondi János                            Potyondi Veronika 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


