
 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: 76-12/2016./nyilvános 

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 21-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 főmunkatárs 

 

Meghívottak és lakosság részéről: 4 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 Horváth Tibor és Peszlen Imre 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2016.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület Horváth Tibor és Peszlen Imre 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. 
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A képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2016.(VIII.24.) 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.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

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

fordulójához való csatlakozásra 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

4.) Javaslat szociális tűzifa pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

5.) GYŐR-SZOL Zrt. vételi ajánlata az önkormányzat JÓSZÍV Temetkezési Kft-ben lévő 

üzletrészének megvásárlására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

7.) 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. 

 

A képviselő-testület 2016. augusztus 24-i ülésén hozott határozatok: 

239/2016.(VIII.24.) határozat: A képviselő-testület az Állami Főépítész GYD-01/272-4/2016. 

iktatószámú. Rp.I.149-6,7 munkaszámú rendezési terv módosításával kapcsolatban érkezett, 

végső szakmai véleményét megismerte és elfogadta. 

240/2016.(VIII.24.) határozat: Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

településszerkezeti tervét módosította az alábbiak szerint, a határozat mellékletét képező 

Rp.I.149-6,7 munkaszámú, Területfelhasználási terv című TSZ-J/M rajszámú terven 

módosítással érintett terület határa jellel körülhatároltaknak megfelelően: 

1. Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató területbe kerül a 85 számú főút északi oldalán 

lévő terület. 

2. Mezőgazdasági területbe kerül a 02/11 hrsz-ú telek korábban kereskedelmi, szolgáltató 

területként jelölt része. 

241/2016.(VIII.24.) határozat: A képviselő-testület az Állami Főépítész GYD-01/704-7/2016. 

iktatószámú Rp.I.149-8 munkaszámú rendezési terv módosításával kapcsolatban érkezett 

végső szakmai véleményét megismerte és elfogadta. 

242/2016.(VIII.24.) határozat: Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

településszerkezeti tervét módosította. A módosítás e határozat 1. számú mellékletét képező 

Terület-felhasználási terv (fedvény) című, TSZ-J/M jelű, Rp.I.149-8 munkaszámú terven a 

módosítással érintett területekre terjed ki a határozat 2. számú mellékletét képező, 

Településszerkezeti terv módosulása című leírásban foglaltak szerint. 
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243/2016.(VIII.24.) határozat: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 

hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 8. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be a pályázati kiírás 1. pont a) 

és b) bekezdésben foglalt alcélra az alábbiak szerint: 

- Névtelen utca  (5530 hrsz, 

- Május 1 utca (5929/1 hrsz), 

- Szent László utca (5385 hrsz), 

- Árpád utca (5465 hrsz) 

belterületi utak felújítására és az az Árpád utcához tartozó (5465 rsz) 

csapadékelvezetési árok felújítására. 

A beruházás költsége: 24.110.855 Ft, az igényelt támogatás összege: 20.000.000, saját erő 

összege: 4.110.855 Ft. A pályázati dokumentáció benyújtásra került. 

244/2016.(VIII.24.) határozat: A képviselő-testület a 2016. évi búcsú szervezésével Stumpf 

András vállalkozót bízta meg 450.000 Ft közterület-használati díj ellenében. A vállalkozói 

szerződés aláírásra került, a közterület-használati díj befizetése megtörtént. 

245/2016./(VIII.24.) határozat: A képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. alapján a Farád községben működő szavazatszámálló bizottságot az alábbi 

póttagokkal egészítette ki: 

- Nagy Anita Farád, Rákóczi u. 28. 

- Karmazsin Zoltánné Farád, Rákóczi u. 35/a. 

- Cseh Viktória Farád, Rákóczi u. 81. 

A  2016. október 2-án működő kiegészített szavazatszámláló bizottság a következő: 

I. számú szavazókör:   

- Szijártóné Élő Gyöngyi Farád, Szent I. u. 20. 

- dr. Simon Istvánné Farád, Fenyőfa u. 6. 

- Joódy Borbála Farád, Mátyás király u. 5. 

- Póttagok: 

- Cseh Viktória Farád, Rákóczi u. 81. 

- Karmazsin Zoltánné Farád, Rákóczi u. 35/a. 

II. számú szavazókör: 

- Kovács Krisztina Farád, Vasút u. 24.  

- Márczis István Farád, Munkás u. 2. 

- Tarcsainé Varga Anna Farád, Vasút u. 22. 

- Póttagok: 

- Tóth Gézáné Farád, Vörösmarty u. 9. 

- Nagy Anita Farád, Rákóczi u. 28 

Két ülés között történt fontosabb események: 

A helyi építési szabályzat törvényességi eljárásának lezárásáról szóló értesítést augusztus 31. 

napján küldte meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, tekintettel arra, hogy a 

képviselő-testület 2016. július 25-i ülésén döntött a HÉSZ módosításáról. 

Polgármesteri hatáskörben összesen 133.500 Ft rendkívüli települési támogatás került 

megállapításra. 

A búcsú 2016. augusztus 28-29. napján megrendezésre került. 

A konyha átadása 2016. szeptember 17-én megtörtént. 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszámolómat szíveskedjen elfogadni. 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2016.(IX.21.) határozata 

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

feladatok végrehajtásáról és a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről szóló 

beszámolóját. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

 

Szalai Zoltán polgármester: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2015. évi CCXI. 

törvény alapján 2016. július 1-től az önkormányzatnak nincs feladat-ellátási kötelezettsége. 

Javasolja az előterjesztésben foglaltak miatt a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

 

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

12/2016.(IX.22.) önkormányzati rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

1/2013.(I.30.) és az azt módosító 14/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezéséről. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

3.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2016. évi fordulójához való csatlakozásra 

 

Szalai Zoltán polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan idei évben is lehetőség van a Bursa 

Hungarica Ösztöndíj pályázati felhíváshoz csatlakozni. Javasolja, hogy a képviselő-testület 

fogadja el a 2017. évi csatlakozási szándéknyilatkozatot. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2016.(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 2017. évi pályázati fordulójához. 

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

tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2017. 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 2017. 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 3. 
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4.) Javaslat szociális tűzifa pályázat benyújtására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. alapján a 

belügyminiszter pályázatot hirdet szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás címen. Javasolja, hogy az önkormányzat is nyújtsa be pályázatát. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2016.(IX.21.) határozata 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A 

helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatására 150 m
3 

  keménylombos tűzifa igénylésére. 

A vállalt önerő összege: 190.500.-Ft, mely összeget és a szállítási költséget a Képviselő-

testület a 2016. 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 2016. szeptember 30. 

  

 

5.) GYŐR-SZOL Zrt. vételi ajánlata az önkormányzat JÓSZÍV Temetkezési Kft-

ben lévő üzletrészének megvásárlására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Az önkormányzatnak a Jószív Temetkezési Kft. törzstőkéjében 

0,36% üzletrész hányaddal rendelkezik, amelynek névértéke 106.200 Ft. A GYŐR-SZOL Zrt. 

meg kívánja vásárolni 849.600 Ft összegben. Javasolja, hogy a döntést halasszák el soron 

következő ülésükre. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő. 

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

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2016.(IX.21.) határozata 

A képviselő-testület a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft-ben lévő üzletrészének eladására 

vonatkozó döntéshozatalát a következő ülésére halasztja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

6.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

6/a.) Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás megállapodás módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Bezi, Fehértó, Vitnyéd és Agyagosszergény települések 

önkormányzatainak kilépése, valamint Dör település belépése miatt szükséges a társulási 

megállapodás módosítása. Javasolja, hogy a képviselő-testület a Beledi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás módosított megállapodását a határozati javaslat szerint fogadja el. 
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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 Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2016.(IX.21.) határozata 

Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - Vitnyéd, Agyagosszergény, Bezi és 

Fehértó Önkormányzatok kilépése, és Dör Önkormányzatának csatlakozása miatt – a Beledi 

Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási Megállapodását az előterjesztés 

szerint elfogadja.  

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

Társulási Tanács elnökét értesítse.  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

6/b.) Javaslat egészségügyi alapellátási körzetek megállapítására vonatkozó rendelet 

megalkotására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Felkéri a jegyzőt az előterjesztésre. 

Pálfi Zoltánné jegyző: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

meghatározza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében, 

valamint a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási kötelezettségét az 

egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról. 

„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt 

praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és 

kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén 

a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 

határozzák meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.” 

 

A jelenleg is működő körzetek megtartása mellett kell elkészíteni a rendelet-tervezet, 

amelynek az elfogadását - az ellátást végzők, illetve az alapellátásért felelős országos 

módszertani intézet véleményének a kikérését követően- lehet kezdeményezni.  

 

Szalai Zoltán polgármester: Javaslom, hogy kérjük fel a jegyzőt, a következő testületi ülésre 

készítse el a rendelet-tervezetet, amit majd meg kell küldeni véleményezésre a háziorvosnak, 

védőnőnek, fogorvosnak és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. Majd ezután kerülhet 

sor a testület általi elfogadásra.  

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2016.(IX.21.) határozata 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére 

terjessze elő az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. 

Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester megköszönte a lakossági részvételt 

és zárt ülést rendel el. 

 

 

 

kmf. 

 

    Szalai Zoltán     Pálfi Zoltánné 

    polgármester                                                                   jegyző 

 

 

 

Horváth Tibor   Peszlen Imre 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


