
 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: 76-19/2016./nyilvános 

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 15-én 

17.00
 
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: 2 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 Györffy Miklós 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 355/2016.(XII.15.) határozata 

A képviselő-testület Kollár Zsanett és Györffy Miklós képviselőt megválasztja jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a meghívóban szereplő napirend 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 356/2016.(XII.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.) 2017. évi Belső ellenőrzési témakörök kiválasztása 

      Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

3.) Farád 5801 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kötelezettség teljesítése 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

4.) Karsay Sándornéval a 0876/35 és 0876/51 hrsz-ú szántóra kötött haszonbérleti 

szerződés módosítása 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

Zárt ülés napirendje: 

6.) Döntés szociális ügyekben 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról 

és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

A képviselő-testület 2016. november 30-i ülésén hozott határozatok: 

315/2016.(XI.30.) határozat 

A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadta.  

316/2016.(XI.30.) határozat 

A képviselő-testülete 254/2016. (IX.21.) határozatát módosította:  

„A Képviselő-testület – Vitnyéd, Agyagosszergény, Bezi és Fehértó önkormányzatok kilépése 

és Dör önkormányzatának csatlakozása, továbbá a Családi Napközi Beled I. és Beled II. 

valamint Rábapordány telephelyeken Családi Bölcsődévé történő átalakítása, illetve Sobor, 

Rábakecöl és Rábaszentandrás településeken való megszűntetése miatt – a Beledi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási Megállapodását elfogadta.”    

Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a társulási tanács elnökét értesítse.  

317/2016.(XI.30.) határozat 

A képviselő-testület a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/1215-1/2016. 

iktatószámú, 2016. október 28-án kelt törvényességi felhívását, amely az egészségügyi 

körzethatárok megállapítási kötelezettségére vonatkozik megismerte és az abban foglaltakkal 

egyetértett. 

318/2016.(XI.30.) határozat 

A képviselő-testülete az M85 gyorsforgalmi út térségi terület-felhasználási engedély 

kérelmével kapcsolatban kötendő megállapodást jóváhagyta. 

319/2016.(XI.30.) határozat 

A képviselő-testülete „az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program”, 

1.1. határtérség vonzerejének fokozása pályázat elkészítésére vonatkozó pályázatírási 

megállapodást a Vasi Nóvum Bt-vel 350.000 Ft összegben jóváhagyta. 
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320/2016.(XI.30.) határozat 

A képviselő-testület a Farád, Győri u. 72/c. szám alatti szolgálati lakás vízvezeték szerelésére 

vonatkozó árajánlatot elfogadta. 

A képviselő-testület a lakás felújítására összesen 600.000 Ft biztosított. 

 

Két ülés között eltelt fontosabb események: 

A gesztor Csorna Város döntött arról, hogy 2016. december 31. napjával kilép a Csorna 

Térségi Önkormányzati Társulásból.   

A Társulási Tanács ülésének összehívására 2016. december 13. napján került sor annak 

érdekében, hogy a tervezett feladatok (idősotthon működtetése, fogyatékosok nappali ellátása, 

támogató szolgálat)  átadás-átvétele a települések részére megvalósulhasson, annak ténye a 

Társulási Megállapodásba bekerüljön. a Társulási Tanács nem fogadta el a társulási 

megállapodás módosítását, így továbbra is Csorna Város a gesztor település. 2016. december 

20-ára ismételten összehívásra került a társulási tanács, de az ülés határozatképtelen volt. 

Kéri a testületet, hogy a beszámolót 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 357/2016.(XII.15.) 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.) 2017. évi Belső ellenőrzési témakörök kiválasztása 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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 358/2016.(XII.15.) határozata 
A képviselő-testület a 2017. évi belső ellenőrzési témaként a tárgyi eszközökkel való 

gazdálkodás ellenőrzését jelöli meg. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.) Farád 5801 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kötelezettség teljesítése 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztésben foglalt határozati javaslat 

elfogadását. 

 

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 359/2016.(XII.15.) határozata 
A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel 2013. november 21. napján 

aláírt megállapodás V.5. pontjában előírt kötelezettségének megfelelően a következő 

nyilatkozatot teszi: 

Az önkormányzat a részére ingyenesen átvett farádi 5801 hrsz-ú ingatlant a megállapodásban 

vállalt „Beépítetlen terület – parkoló” hasznosítási cél megvalósítására használta fel 2016. 

évben. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4.) Karsay Sándornéval a 0876/35 és 0876/51 hrsz-ú szántóra kötött haszonbérleti 

szerződés módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester ismerteti, hogy Karsay Sándornéval a 0876/35 és 0876/51 hrsz-ú 

önkormányzati szántókra kötött haszonbérleti szerződés 2016. december 31-én lejár. A bérlő 

kérelmezte a szerződés meghosszabbítását. Javasolja további egy évre, 2017. december 31-ig 

a hosszabbítást. 

 

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 360/2016.(XII.15.) határozata 
A képviselő-testület a Karsay Sándornéval kötött 2014. október 16. napján kelt, 0876/35 és 

0876/51 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést 2017. december 31. napjáig 

meghosszabbítja. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a szerződés módosításáról gondoskodjon. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

5/a.) Helyi adóhátralékokról és egyéb pénzügyi követelésekről tájékoztatás 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Ismerteti az adóhátralék elévülés jogcímen történő törlése 

előterjesztést, valamint ismerteti, hogy a nyilvántartott, lejárt visszafizetési határidejű, 

behajthatatlan szociális kölcsöntartozás összege 660.000 Ft. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint az adóhátralékok 

törlését. 

 

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 361/2016.(XII.15.) határozata 
1.) A képviselő-testület az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. paragrafus (6) 

bekezdése alapján – az előterjesztés szerinti tartalommal – hozzájárul az alábbiakban felsorolt 

adó és pótlék tartozás törléséhez (2010-2011) a végrehajtási jog elévülése miatt: 

- Iparűzési adó számla:                    1.256.150.-Ft 

- Késedelmi pótlék számla:    517.662.-Ft 

- Gépjárműadó számla:   174.836.-Ft 

- Magánszemélyek kommunális adója:   57.876.-Ft  

- Vállalkozók kommunális adója:    15.800.-Ft 

- Bírság számla:       16.000.-Ft 

Összesen:              2.038.324.-Ft      

2.) A képviselő-testület a lejárt visszafizetési határidejű, behajthatatlan szociális kölcsönök – 

összesen 660.000 Ft -  törléséhez hozzájárul.  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal             

 

 

5/b.) Farádi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Megérkezett a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívása tegnap- 

előtt, ennek 5 napon belül kell eleget tennünk, hogy a megállapodás módosítását át tudják a 

törzskönyvi nyilvántartáson vezetni. (Felolvassa a MÁK végzését és a társulási megállapodás 

módosításának tervezetét.) 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztésben foglaltak szerint a társulási 

megállapodás módosítását. 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2016.(XII.15.) határozata 

A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen döntéséről értesítse a Farádi Óvodai 

Társulás Társulási Tanácsának elnökét. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 5/c.) Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Szalai Zoltán polgármester: Egyik település sem vállalta a gesztori feladatokat, visszaáll a régi 

forma, ami szerint Csorna Városa látja el a társulásra vonatkozó feladatokat. Megérkezett a 

társulási megállapodás újabb módosítása, ez 2017. február 1-jétől lépne hatályba. Kéri, hogy a 

társulási megállapodás módosítását fogadja el a testület. 

 

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 363/2016.(XII.15.) határozata 
Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csorna Térségi Önkormányzatok 

Társulása Társulási Megállapodás jelen határozat melléklete szerinti módosítását 2017. 

február 1. napi hatállyal elfogadja.  

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

döntésről a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása elnökét értesítse, a Társulási 

Megállapodást aláírja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

5/d.) Javaslat VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat benyújtására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Lehetőség nyílt pályázat benyújtására a külterületi utak 

kezeléséhez, állapotjavításához. A pályázatot konzorciumban nyújtanánk be, így nagyobb a 

támogatottság mértéke. A konzorciumban még Sopronnémeti és Acsalag venne részt. A 

támogatottság 85%-os, ehhez biztosítani kell az önrészt és azt, hogy egy dolgozót felveszünk, 

aki kezeli a munkagépet. Konzorciumban 20millió forintra lehet pályázni, ennek fele lehet a 

traktor, a többi pedig a géphez tartozó eszközök, felszerelések. 

Kérem, aki egyetért a pályázat benyújtásával és az önerő biztosításával, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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 364/2016.(XII.15.) határozata 
A Képviselő-testület támogatja a „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése” kiírásra pályázat benyújtását konzorciumi tagként. A Képviselő-

testület biztosítja a pályázathoz szükséges önrészt, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 

konzorciumi megállapodás aláírására, valamint a pályázat benyújtására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester: A pályázat elkészítését Garab Patrícia vállalkozó 200.000 Ft-ért 

vállalja. Javasolja a vállalkozó megbízását a pályázat megírásával. 

 

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 365/2016.(XII.15.) határozata 
A képviselő-testület A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére – külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése – 

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat elkészítésével Garab Patrícia egyéni vállalkozót (Kapuvár, 

Rákóczi u. 109.) bízza meg. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester zárt ülést rendel el. 

 

 

kmf. 

 

 

Szalai Zoltán       Pálfi Zoltánné 

polgármester                                                                  jegyző 

 

 

 

Györffy Miklós   Kollár Zsanett 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


