
 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: 105-5/2017/nyilvános 

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 22-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  

- Horváth Tibor 

- Kollár Zsanett  

- Peszlen Imre 

- Potyondi Veronika képviselő 

- Györffy Miklós képviselő igazoltan van távol 

 

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Pálfi Zoltánné jegyző 

 

Meghívottak és lakosság részéről: 3 fő 

 

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

tagjából jelen van 6 fő, a testületi ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőt. 

 

Kollár Zsanett képviselő kérése, hogy aláíráskor a jegyzőkönyv minden oldala legyen 

szignálva. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2017.(III.22.) határozata 

A képviselő-testület Horváth Tibor és Peszlen Imre képviselőt megválasztja jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendet hagyja jóvá a 

képviselő-testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2017.(III.22.) 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.) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

3.) Javaslat a közbeszerzési szabályzat módosítására és a 2017. évi közbeszerzési terv 

elfogadására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

4.) Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

5.) Döntés bérbe adott ingatlan bérleti díjáról 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

6.) Javaslat a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás étkezési és szociális ellátás 

térítési díjainak elfogadásáról 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

7.) Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa levelének ismertetése és 

a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

8.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

9.) Zárt ülés napirendje: Döntés szociális ügyekben 

                                              Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról 

és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről 

 

 

Szalai Zoltán polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatokat: 

13/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester illetményét 2017. január 1. napjától 498.585 

Ft/hó összegben, a költségtérítését 74.788 Ft összegben állapította meg. A szükséges 

munkaügyi intézkedések megtörténtek. 

14/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervét 

elfogadta. 

15/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület a Farádi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolót jóváhagyta. 
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16/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) részére  a 

fogyatékossággal élő, pszichiátriai betegek, továbbá szenvedélybeteg személyek számára 

ápolást-gondozást nyújtó 50 főnél nagyobb intézményi férőhely kiváltási projekt 

megvalósulásához nem bocsájtott rendelkezésre önkormányzati területet. A döntésről a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot értesítésre került. 

17/2017.(II.16) határozata 

A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 5355/4 hrsz-ú, 

120 m
2
 területű „bepítetlen terület” ingatlanát 1000 Ft/m

2
 eladási áron Domonkosné Hetyési 

Tímea és Domonkos Zsolt Farád, Fő u. 40. szám alatti lakosok részére. A kérelmezők a 

döntésről tájékoztatásra kerültek. 

18/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület a Farád, Rákóczi utcában 30 km/h sebességkorlátozást vezetett be.  A 

tábla kihelyezésre megtörtént, az intézkedésről a Csornai Rendőrkapitányság tájékoztatásra 

került. 

19/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a Tungsram-Schréder Világítási 

Berendezések Zrt-től kérjen Farád településre vonatkozó, közvilágítási lámpatestek cseréjére 

vonatkozó árajánlatot. Az egyeztetések folyamatban vannak. 

20/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület az evangélikus temetői ravatalozó fedett előtérrel történő bővítéséhez a 

határozat mellékletét képező bővítési alaprajz alapján hozzájárult, a bővítéshez 3 millió 

forintot biztosított költségvetésében. 

21/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy legközelebbi ülésére terjessze elő a partnerségi 

egyeztetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezetet, amely a mai ülésen kerül előterjesztésre.  

22/2017.(II.16) határozat 

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

Tízezer forinttal támogatta. Az egyesület a döntésről értesítésre került. 

23/2017.(II.16) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy a „JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató  és 

Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  tagjainak közös tulajdonát képező üzletrész-

hányadok vonatkozásában, a Kft. társasági szerződésében biztosított elővásárlási jogával nem 

kíván élni. A Kft. a döntésről értesítésre került. 

24/2017.(II.16.) határozat 

A képviselő-testület a 2017. évi búcsú szervezésével Stumpf Mátyás (Székhely: Budapest, 

Petőfi u. 30.) vállalkozót bízta meg 450.000 Ft közterület-használati díj ellenében. A 

döntésről a vállalkozó értesítésre került. 

25/2017.(II.16.) határozat 

A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsának javasolta, hogy az 

óvodai leállás idejét 2017. augusztus 14-től – 2017. augusztus 28. napjáig engedélyezze. 

26/2017.(II.16.) határozat 

A képviselő-testület a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítását elfogadta. A megállapodás aláírása megtörtént. 

A képviselő-testület 2017. február 20-i ülésén hozott határozatok: 

33/2017.(II.20.) határozat 

A képviselő-testület az 5929/1 hrsz-ú, Május 1. út elnevezésű utcanevet Szent László 

utca névre változtatatta.  

34/2017.(II.20.) határozat 



4 

 

A Képviselő-testület nyilatkozott, hogy konzorciumi tagként részt kíván venni a 

„Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű EFOP-1.5.2-16 

kódszámú pályázati felhívás pályázatán Sopronnémeti Község Önkormányzata 

gesztorságában.  

A konzorciumi megállapodás aláírásra került. 

35/2017.(II.20.) határozat 

A képviselő-testület döntött, hogy pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap „Testvér-

települési programok és együttműködések” című pályázati felhívásra 1.829.000,- Ft összegű 

vissza nem térítendő támogatás igényléséhez. 

A képviselő-testület a pályázat elkészítésével Buza Veronika pályázati szaktanácsadót (9022 

Győr, Tarcsay Vilmos u.24.) bízta meg bruttó 59.000.-Ft, azaz Ötvenkilencezer forint 

összegért. A pályázat március 9-én benyújtásra került. 

36/2017.(II.20.) határozat 

A képviselő-testület az 5286 és 5287 hrsz-ú földrészletek megosztását jóváhagyta.  

A telekalakítás engedélyeztetéséhez és az engedélyezett telekalakításnak az ingatlan-

nyilvántartási átvezetéséhez történő lefolytatására vonatkozó kérelem a Földhivatalnál 

benyújtásra került. 

Két ülés között történt események: 

A Kommunizmus áldozatainak emléknapja és a március 15-i ünnepség megtartásra 

került.  

A polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a beszámolóját fogadja el. 

 

Potyondi János képviselő: Egy-két idősebb ember kérdezi, hogy a Rákóczi utcában lehet-e 

zebrát kialakítani. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Voltak már ilyen kérdések. A zebra kialakítása nem csak a 

lefestés, hanem külön világítás, tervezés előírások szerint. Ez sok összegbe kerülne. 

 

Potyondi Veronika képviselő: A zebrákhoz nem lehetne erősebb világítást tenni? Nagyon 

gyengék. 

 

Kollár Zsanett képviselő: A bokrokat is meg kellene nyírni a Győri út 55-től. 

 

Potyondi Veronika képviselő: Kéri, hogy az ingatlanuk melletti terület tulajdonosa is legyen 

felszólítva a terület rendbetételére. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Köszöni az észrevételeket, a szükséges intézkedéseket megteszi a 

kérések szerint. Kéri, hogy beszámolóját fogadja el a képviselő-testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2017.(III.22.) határozata 

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

feladatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 

beszámolóját. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.) Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Felkéri a jegyzőt, ismertesse a rendelet-tervezetet. 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Az indoklást írásban megkapták a képviselők. A jogszabály változtatás 

célja, hogy minél szélesebb nyilvánosság értesüljön a településrendezési eszközök tervezett 

módosításáról és részt vehessen a módosítási folyamatban. Farád elfogadta már régebben a 

partnerségi egyeztetés szabályait, de határozati formában. Most az az előírás, hogy erről 

rendeletet kell alkotni, a régi döntés már nem megfelelő. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül megalkotta a 4/2017.(III.23.) önkormányzati rendeletét a partnerségi 

egyeztetés szabályairól. 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 

3.) Javaslat a közbeszerzési szabályzat módosítására és a 2017. évi közbeszerzési terv 

elfogadására 

 

Szalai Zoltán polgármester: A közbeszerzési szabályzat módosítására elsősorban a nemzeti 

értékhatárok változása miatt van szükség. Építési beruházás esetén 25 millió, árubeszerzés és 

szolgáltatás esetén 15 millió forint az értékhatár. Javasolja az előterjesztésben foglalt 

közbeszerzési szabályzat jóváhagyását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2017.(III.22.) határozata 

A képviselő-testület az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a határozat mellékletében 

foglaltak szerint jóváhagyja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A közbeszerzési törvény előírja, hogy a képviselő-testületnek minden 

év március 31-ig el kell fogadnia a közbeszerzési tervet. A tervünk jelenleg nem tartalmaz 

adatot, amennyiben változás lesz, év közben van lehetőség a módosításra. 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja, hogy az előterjesztés szerint a közbeszerzési tervet 

hagyja jóvá a képviselő-testület. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2017.(III.22.) határozata 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét a határozat 

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

4.) Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására 

 

Szalai Zoltán polgármester: A Költségvetési törvény 3. melléklet II.2. pont c) pontja alapján 

belterületi utak, járdák felújítására nyílik lehetőség. Javasolja út felújítására pályázat 

benyújtását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2017.(III.22.) határozata 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be  a Magyarország 2017. 

évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. pont c) pont 

szerinti „belterületi utak felújítása” alcélra. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a pályázattal kapcsolatos előkészítési feladatok 

elvégzésére. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Döntés bérbe adott ingatlan bérleti díjáról 

 

Szalai Zoltán polgármester: A bolt bérleti díja legutóbb 2015. évben volt emelve. Javasolja, 

hogy április 1-jétől 85.000 Ft legyen a bérleti díj. Az udvart is rendbe kell a bérlőnek tennie, a 

bérleti szerződés 6. pontja ezt elő is írja. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2017.(III.22.) határozata 

A képviselő-testület a Farád, Fenyőfa u. 5. szám alatti bolt bérleti díját 2017. április 1. 

napjától 85.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlőt szólítsa fel a bérleti 

szerződés 6. pontja szerinti kötelezettségére, az udvar rendbetételére. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Javaslat a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás étkezési és szociális ellátás 

térítési díjainak elfogadásáról 

 

Szalai Zoltán polgármester: A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 

2017. február 24-i ülésén határozott arról, hogy a szociális ellátásokért fizetendő térítési 

díjakat megemeli. Javasolja, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá az előterjesztés szerint 

ahhoz, hogy Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletét, a 

Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa 3/2017.(II.24.) határozattal 

jóváhagyott térítési díjakkal alkossa meg. 
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2017.(III.22.) határozata 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 

5.§. (1a) bekezdésében foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy Beled Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 

székhelytelepülése az étkezési és a szociális ellátás térítési díjairól az előterjesztés szerint 

önkormányzati rendeletet alkosson. 

Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről Beled Város Önkormányzatának polgármesterét 

értesítse. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

7.) Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa levelének 

ismertetése és a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítása 

 

Szalai Zoltán polgármester: A Magyarkeresztúri Idősek Gondozóház átvételétől a Magyar 

Vöröskereszt elállt, az erről szóló Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásának, valamint a 

Vöröskeresztnek a levele, amelyben tájékoztatják az érintett településeket, a képviselőknek 

kiküldésre került.  

A bágyogszováti otthon átvételét Bágyogszovát Község Önkormányzata vállalja. A Csorna 

Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Tanácsa 2017. március 21. napját tartott ülésén 

elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását, hogy a bágyogszováti Idősek Gondozóháza 

kiszervezése 2017. április 15. napjától megtörténhessen. A tagtelepüléseknek, így Farádnak is 

el kell fogadni a társulási megállapodás módosítását. Javasolja a megállapodás módosításának 

elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2017.(III.22.) határozata 

1.) Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csorna Térségi 

Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodásának jelen határozat 

melléklete szerinti módosítását elfogadja. 

2.) Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a döntésről a Térségi Önkormányzatok Társulása elnökét 

értesítse, a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

 

8/a.) Ellátási szerződés Bágyogszovát Község Önkormányzatával 
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Szalai Zoltán polgármester: A bágyogszováti otthon működtetését Bágyogszovát Község 

Önkormányzata vállalja. Amennyiben a képviselő-testület szeretné, hogy az intézmény 

működési területe Farádra is kiterjedjen, ellátási szerződést kell kötni a két önkormányzatnak. 

Javasolja az előterjesztés szerinti ellátási szerződés megkötését. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2017.(III.22.) határozata 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint ellátási 

szerződést köt Bágyogszovát Község Önkormányzatával. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/b.) Általános Iskola kérelme 

 

Szalai Zoltán polgármester: A Király Iván Általános Iskola intézményvezetője kérelmét 

ismerteti, amelyben kéri, hogy az önkormányzat az intézmény kerítése mellé egy zárható 

hirdető szekrényt készítessen, amelyen keresztül az szülőket értesítik az aktuális 

eseményekről. Javasolja, hogy a testület a kérésnek tegyen eleget és készítessen egy zárható 

hirdetőt. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2017.(III.22.) határozata 

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére a Farádi Király Iván 

Általános Iskola intézmény részére zárható hirdető szekrény biztosításáról gondoskodik. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8/c.) Kárpátalján élő magyar gyermekek anyanyelvi oktatásának támogatása 

 

Szalai Zolán polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglalt kérelmet. Javasolja, hogy 

anyagiakban, 20.000 Ft-tal támogassák a Kárpátalján élő magyar gyermekek oktatását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza 

meg: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2017.(III.22.) határozata 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kárpátalján élő magyar gyermekek 

anyanyelvi oktatását 20.000 Ft-tal támogatja. 
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Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az intézkedjen az összeg utalásáról a 

Rábapart Jóléti Szolgálat Alapítvány OTP Bank Szanyi Fiókjánál vezetett 11737124-

20030865 számlaszámára (jelige: Kárpátalja). 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester zárt ülést rendel el. 

 

 

kmf. 

 

 

Szalai Zoltán       Pálfi Zoltánné 

 polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

Horváth Tibor               Peszlen Imre 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


