
 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: 105-6/2017/nyilvános 

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Amely készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 20-án 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 (5. napirendi pont tárgyalásától van jelen) 

- Horváth Tibor 

- Peszlen Imre 

- Potyondi Veronika képviselő 

- Kollár Zsanett képviselő igazoltan van távol 

 

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 5 fő, a testületi ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika 

képviselőt. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2017.(IV.20.) határozata 

A képviselő-testület megválasztja Potyondi János alpolgármestert és Potyondi Veronika 

képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

képviselő-testület. 
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2017.(IV.20.) 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.) A letelepedési támogatásról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

3.) Javaslat az új anyakönyvi rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

4.) Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

5.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel támogatási megállapodás megkötése a 

csornai fogyatékos napközi otthon működtetéséhez 

6.) Belterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

7.) Kivitelező és műszaki ellenőr megbízása útfelújítási munkák elvégzésére 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

8.) Óvoda átszervezése ügyében véleménynyilvánítás 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

9.) Rendőrség és Tűzoltóság támogatása 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

10.) Javaslat „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” EFOP-

3.7.3-16 kódszámú pályázatban történő részvételre. 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

    Zárt ülés napirendje:  

1.) Javaslat élelmezésvezető munkakör pályázat elbírálására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

2.) 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 

 

Lejárt határidejű határozatok: 

117 és 118/2017.(III.22.) határozat 

A képviselő-testület az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát, valamint az éves 

közbeszerzési tervet jóváhagyta. 

119/2017.(III.22.) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy 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. A pályázat benyújtásához szükséges képviselő-testületi 

döntéseket a mai ülésen kell meghozni. 

120/2017.(III.22.) határozat 
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A képviselő-testület a Farád, Fenyőfa u. 5. szám alatti bolt bérleti díját 2017. április 1. 

napjától 85.000 Ft/hó összegben állapította meg, felhatalmazta a polgármestert, hogy a bérlőt 

szólítsa fel a bérleti szerződés 6. pontja szerinti kötelezettségére, az udvar rendbetételére. A 

bérlő tájékoztatásra került a döntésről. A bérlővel a bérleti szerződés aláírásra került. A bérlő 

kérelmet nyújtott  be a jegyzőhöz a bérleti díj emelésére vonatkozó testületi hangfelvétel 

meghallgatására, továbbá kérelmezte a bérlemény udvarán helyszíni szemle tartását. 

121/2017.(III.22.) határozat 

A képviselő-testület a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 5.§. (1a) bekezdésében 

foglaltak szerint hozzájárult 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. 

Ezen döntésről Beled Város Önkormányzatának polgármesterét értesítettük. 

122/2017.(III.22.) határozat 

A Képviselő-testület a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítását elfogadta, a Társulási Megállapodás aláírása megtörtént. 

123/2017.(III.22.) határozat 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy ellátási szerződést köt 

Bágyogszovát Község Önkormányzatával, az ellátási szerződés aláírásra került. 

124/2017.(III.22.) határozat 

A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére a 

Farádi Király Iván Általános Iskola intézmény részére zárható hirdető szekrény biztosításáról 

gondoskodik. A döntésről az intézmény vezetőjét értesítettük. 

125/2017.(III.22.) határozat 

A képviselő-testület döntött, hogy a Kárpátalján élő magyar gyermekek anyanyelvi oktatását 

20.000 Ft-tal támogatja, az összeg utalása a Rábapart Jóléti Szolgálat Alapítvány OTP Bank 

Szanyi Fiókjánál vezetett 11737124-20030865 számlaszámára megtörtént. 

Két ülés között eltelt fontosabb események:  

A polgármester beszámol, hogy április 18-án a Pannon-Víz Zrt. közgyűlésén vett részt. A 

telkek szennyvízellátására pályáztatás lesz. Nyár közepén kezdik el a munkát, amikor 

alacsony a talajvíz, ez kb. 2,5 millió Ft lesz. Az árajánlatokról beszámol a testületnek.  

A Kisalföld Volán mai napon tartotta menetrendi egyeztetését, Farádról jó a buszközlekedés, 

több falu azonban kért módosítást. 

Tegnapi napon a Helyi Védelmi Bizottság ülésén is részt vett. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2017.(IV.20.) 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 

 

 

2.) Javaslat a letelepedési támogatásról szóló rendelet módosítása 
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Szalai Zoltán polgármester: Az egy főre jutó jövedelemhatár emelését jelentené a módosítás. 

Az előterjesztés szerint a minimálnyugdíj 500%-a helyett 600%-a legyen a támogatás igénybe 

vételének feltétele. Javasolja az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezet szerint a rendelet 

módosítását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett megalkotta 5/2017.(IV.21.) önkormányzati rendeletét a letelepedési 

támogatásról szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról.  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

3.) Javaslat új anyakönyvi rendelet megalkotására 

 

Szalai Zoltán polgármester: Az írásbeli előterjesztést megkapták a képviselők. A 

Kormányhivatal felhívta a figyelmünket a rendeletalkotási kötelezettségre.  

 

Potyondi János alpolgármester: Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás bruttó vagy nettó 

összeget jelent? 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Bruttó 8500.-Ft hivatali munkaidőn kívül történő eseményenként. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja az előterjesztés szerint a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett megalkotta a 6/2017.(IV.21.) önkormányzati rendeletét a hivatali 

helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak 

mértékéről.  

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

4.) Javaslat a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Az írásos anyagot megkapták a képviselők, ebben csak a népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról kell dönteni a képviselő-

testületnek. A jelenleg hatályban lévő rendeletben is 20% szerepel. A jogszabály 10-25% 

között határozza meg a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. 

Szalai Zoltán polgármester: javasolja az előterjesztés szerint a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett megalkotta a 7/2017.(IV.21.) önkormányzati rendeletét a helyi 

népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról. (A rendelet a 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Megérkezik az ülésre Györffy Miklós képviselő, így az ülésen jelenlévő képviselők száma: 6 

fő. 

 

5.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel támogatási megállapodás 

megkötése a csornai fogyatékos napközi otthon működtetéséhez 

 

Szalai Zoltán polgármester: A csornai fogyatékosok napközi otthonát a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület működteti. A 3 fő farádi ellátott esetén 2017. évben 52.900 Ft/fő, 

összesen 158.700 Ft támogatást kellene az önkormányzatnak kifizetni. Javasolja, hogy az 

előterjesztés szerinti megállapodást kösse meg az önkormányzat az egyesülettel. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2017.(IV.20.) határozata 

A képviselő-testület a határozat melléklete szerinti, a csornai fogyatékos otthon 

működtetésére vonatkozó támogatási megállapodást köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6.) Belterületi utak felújítása pályázattal kapcsolatos döntések 

 

Szalai Zoltán polgármester: a testület 2017. március 22-i ülésén döntött, hogy 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. 

 

Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs: 17.687.000 Ft-ig futná a pályázati összeg, az önerő 

5,2 millió forint lenne. A műszaki ellenőr díját még hozzá kell számolni. 

 

Szalai Zoltán polgármester javasolja a pályázat benyújtását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2017.(IV.20.) határozata 

A képviselő-testület 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 a Farád, 5278 hrsz alatti, Fenyőfa utca elnevezésű út felújítására. 

A képviselő-testület a pályázat keretében 20.863.284 Ft összköltségű beruházást valósít meg, 

amelyből bruttó 15.000.000  Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel, és a 

pályázathoz kapcsolódó bruttó 5.863.284 Ft önerőt a 2017. évi költségvetése terhére 

biztosítja.  

A képviselő-testület a pályázattal kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert a pályázati 

kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályázat benyújtására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 



6 

 

Határidő: azonnal 

 

7.) Kivitelező és műszaki ellenőr megbízása útfelújítási munkák elvégzésére  

 

Szalai Zoltán polgármester: Tavalyi évben az adósságkonszolidációban nem részesült 

települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása pályázat keretében az önkormányzat 

20.000.000 Ft összegű támogatásban részesült a: 

-  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 hrsz) 

csapadékelvezetési árok felújítására. 

Javasolja, hogy a környékbeli jó referenciával rendelkező céget bízzanak meg. Csornán van a 

Swietelsky Kft-nek telephelye. A Swietelsky Kft 23.909.528 Ft összegű árajánlatot nyújtott 

be az útépítési munkákra. Javasolja a cég megbízását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2017.(IV.20.) határozata 

A képviselő-testület a Névtelen utca  (5530 hrsz), Május 1 utca (5929/1 hrsz), Szent László 

utca (5385 hrsz), Árpád utca (5465 hrsz) belterületi utak, 23.909.528 Ft összegű felújításával 

a határozat mellékletét képező árajánlat alapján a Swietelsky Magyarország Kft-t bízza meg.  

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

meg. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szalai Zoltán polgármester: Az utak felújításához szükséges műszaki ellenőr megbízása. 

Javasolja a Csapó-Sturktur Kft megbízását. A Kft. 220.000 Ft +Áfa, azaz 279.400 Ft-ért 

vállalja a tevékenység ellátását. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2017.(IV.20.) határozata 

A képviselő-testület a Szent László, Május 1, Névtelen, Árpád utcák felújításához kapcsoló 

műszaki ellenőri tevékenység ellátásával a Csapó-Struktur  Kft-t (címe: 9352 Veszkény, Fő u. 

112.) bízza meg. A tevékenység ellenértéke: bruttó 279.400 Ft. 

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

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal  
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A testületi ülésre megérkezik Dr. Bodóné Horváth Katalin, Bellerné Horváth Orsolya, 

Prekletné Karmazsin Rita és Tálosné Csonka Valéria óvónő. 

 

8.) Óvoda átszervezése ügyében véleménynyilvánítás 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: Andor Ottó szombathelyi szakértő vállalta az óvoda átszervezésének 

kidolgozását, de várja a képviselő-testület véleményét illetve a Farádi Óvodai Társulás 

Társulási Tanácsának döntését az intézmény átszervezéséről. 

 

Varga Imréné óvodavezető: Örül, hogy a testület ülésén a kolléganői is megjelentek.  

 

Potyondi János képviselő: Az óvodától is várt volna megoldási lehetőséget, de ők nem adtak. 

A képviselők nehéz helyzetben vannak. 

 

Varga Imréné óvodavezető: Ismerteti a koncepciót, miszerint a szülők szeretnék kisebb 

csoportokba tenni a gyerekeket.  

2016/17 évben 53 fő a létszám, 

2017/18 évben 54 fő a várható létszám, 

2018/19 évben 59 fő a várható létszám. Három lehetséges változatot tudok elmondani: 

1. 3 csoport 6,5 óra, 3 dajka, vagyis a jelenlegi teljes felállás 

2. délelőtt 3 csoport, délután 2 csoport, itt lehetne szó az csoportösszevonásról 

3. 2 csoport 4 óvónő, 2 dajka, vagyis ez létszámcsökkentés lenne, de figyelembe kell 

venni a felmentésre és a végkielégítésre járó forint összegeket. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Megváltozott az állami támogatás rendszere az óvodára is. 

Csökkent a gyereklétszám, hozzá kell tenni 9-10 millió forintot az óvoda fenntartásához. A 

nagy hozzájárulást nem lehet felvállalni, olyan megoldást kell találni, ami közös, 

működőképes és nem túl fájdalmas a dolgozóknak sem. Mindenkinek terhet kell vállalni, így 

az óvónőknek is. 

 

Györffy Miklós képviselő: Lehet, hogy az óraszámcsökkentés lenne a jó. 

 

Óvónők: Milyen lenne a csökkentés, milyen lenne az anyagi vonzata? 

 

Pálfi Zoltánné jegyző: A vezető óvónő által elmondott, következő évekre vonatkozó 

létszámokat úgy számolták, hogy minden 2,5 évest belevettek, akik az év során bemennének 

az óvodába. Ez nem azonos a statisztikai létszámmal, ami után kapjuk adott évben az állami 

támogatást. Arra sincs garancia, hogy minden beíratott gyermeket ide hoznak és minden szülő 

2,5 évesen be akarja adni óvodába a gyerekét.  

A községben 2013-ban volt mélyponton a születések száma, 10 gyermek született, ahhoz 

képest ’15-ben már 16 gyermek született, ’16-ban pedig 15. Sajnos ez is sokkal kevesebb a 

10-15 évvel ezelőtti létszámhoz képest. 

 

Kovács Lászlóné gazdálkodási főmunkatárs: Hogy kezdődnek a foglalkozások, mit lehet 

csökkenteni? Délutánra össze lehetne vonni a csoportokat az altatásnál. Partnernek kell lenni 

az óvónőknek is. 
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Dr. Bodóné Horváth Katalin óvónő: Aggály, hogy elviszik a gyerekeket máshova. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Átmeneti állapotról beszélünk.  Szakértői véleményt kell kérni, az 

átszervezést alá kell támasztani. 

A kötelező 32 helyett 25 óra javasolt óraszám, ez 1,5 óra csökkentés. Figyelembe kell venni 

az alakuló gyermeklétszámot. A másik lehetséges mód a hiány csökkentésére az, hogy a 

három csoportot összevonjuk két csoporttá. Ez esetben kevesebb óvónőre lenne szükség, ezért 

az óraszám csökkentése lenne a humánusabb megoldás. 

 

Varga Imréné intézményvezető: Az óvónőkkel együtt dolgozunk az óraszámcsökkentésen, 

hogyan lehetne a csoportokat beosztani. 

 

A jelenlévő óvónők részéről elhangzik, hogy hét hete hiányzik egy óvónő! A feladatot mégis 

megoldják, annak a nehéz, akinek a csoporttársa és egyedül kell lennie a gyerekekkel. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Véleményt ad a testület, de a Társulási Tanács hozza meg a 

döntést. A szakértőtől kérjék, hogy 32 óra helyett 25 óra legyen a heti kötelező óraszám, a 

vezető kötelező óraszáma: 40 óra. 

 

A jelenlévő óvónők egyetértenek azzal, hogy ne kerüljön sor létszámcsökkentésre inkább az 

óraszám csökkentés legyen 32 óráról 25 órára. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2017.(IV.20.) határozata 

A képviselő-testület javasolja a Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsának, hogy kérjen fel 

közoktatási szakértőt a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha intézmény 

átszervezésére, figyelembe véve, hogy 2017. szeptember 1-tól a farádi óvodában dolgozó 

óvónők heti kötelező óraszáma 25 órára csökkenjen, a vezető óraszáma: 40 óra. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9.) Rendőrség és Tűzoltóság támogatása  

 

Szalai Zoltán polgármester: A Csornai Rendőrkapitányság Vezetője idei évben is kérelmezte, 

hogy a Rendőrség Napja alkalmából, a rendőri munka pénzjutalommal történő elismeréséhez 

járuljon hozzá a testület. Javasolja, hogy 30.000 Ft-ot biztosítson a rendőrségnek a testület, 

továbbá javasolja, hogy a tűzoltók jutalmazásához is járuljon hozzá a képviselő-testület 

30.000 Ft-tal. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 
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Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2017.(IV.20.) határozata 

1.) A képviselő-testület a Rendőrség A képviselő-testület a Csornai Rendőrkapitányság 

Vezetőjének kérelmére, a Rendőrség Napja alkalmából, a rendőri munka 

pénzjutalommal történő elismeréséhez 30.000 Ft összeggel hozzájárul. 

2.) A képviselő-testület a Katasztrófavédelem részére a Tűzoltónap alkalmából a tűzoltó 

munka elismeréséhez 30.000 Ft-ot biztosít. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10.) Javaslat  „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” 

EFOP-3.7.3-16 kódszámú pályázatban történő részvételre. 

 

Szalai Zoltán polgármester: Lehetőség nyílik „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés 

biztosítása” EFOP-3.7.3-16 kódszámú pályázat keretében a kulturális intézmények, illetve 

fenntartóik részére az intézményekben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító 

szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák 

kialakítására 100%-os támogatottság mellett. Javasolja Sopronnémeti településsel közösen, 

konzorciumot alkotva a pályázat benyújtását 80 millió forint összegben. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő. 

A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 

hozza meg: 

 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2017.(IV.20.) határozata 
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy konzorciumi 

tagként részt kíván venni „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” 

megnevezésű, EFOP-3.7.3-16 kódszámú, Farád Község Önkormányzata gesztorságával. 

Az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege: 80 millió forint. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedések megtételére, valamint a konzorciumi megállapodás aláírására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A polgármester zárt ülést rendel el. 

 

 

kmf. 

 

 

Szalai Zoltán       Pálfi Zoltánné 

 polgármester                                                                      jegyző 

 

 

 

Potyondi János      Potyondi Veronika 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


