
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9321 Farád, Fő u. 21.
Tel./Fax : 96/279-142

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

Szám: 105-8/2017/nyilvános

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 25-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 (4. napirendi pont után érkezik)
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő (5. napirendi pont után érkezik)

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző

Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs

Meghívottak és lakosság részéről: 19 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 Kollár Zsanett és Horváth Tibor 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 164/2017.(V.25.) határozata
A képviselő-testület megválasztja Kollár Zsanett és Horváth Tibor 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 165/2017.(V.25.) 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 az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3.) Javaslat  a  belső  ellenőri  jelentés  elfogadására  és  az  önkormányzat  2016.  évi
zárszámadási rendeletének megalkotására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

4.) Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására 
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

5.) Javaslat a helyi lakáscélú támogatásról szóló rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

6.) Javaslat az óvoda intézmény átszervezése ügyében vélemény nyilvánítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

7.) Javaslat a 2016. évi adózásigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

8.) Beledi  Egyesített  Szociális  Központ  2016.  évi  szakmai  beszámolójának  és  az
önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  átfogó
értékelésének elfogadása
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

9.) Javaslat a települési arculati kézikönyv elkészítésére benyújtott árajánlat elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

10.) Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

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 történt fontosabb eseményekről

Lejárt határidejű határozatok:
147/2017.(IV.20.) határozat
A képviselő-testület döntött arról, hogy a csornai fogyatékos otthon működtetésére vonatkozó
támogatási megállapodást köt a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.
A támogatási megállapodás aláírásra került.
148/2017.(IV.20.) 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  Farád,  5278  hrsz  alatti,  Fenyőfa  utca  elnevezésű  út
felújítására.
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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 pályázat benyújtásra került.
149/2017.(IV.20.) határozat
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 Swietelsky Magyarország Kft-t bízta meg. 
A vállalkozói szerződés a Kft-vel megkötésre került.
150/2017.(IV.20.) határozat
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.) bízta meg. A tevékenység ellenértéke: bruttó 279.400 Ft.
A vállalkozói szerződés megkötésre került.
151/2017.(IV.20.) határozat
A képviselő-testület javasolta 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-től  a  farádi  óvodában dolgozó
óvónők heti kötelező óraszáma 25 órára csökkenjen, a vezető óraszáma: 40 óra. 
152/2017.(IV.20.) határozat
A képviselő-testület a Csornai Rendőrkapitányság Vezetőjének kérelmére, a Rendőrség Napja
alkalmából,  a  rendőri  munka  pénzjutalommal  történő  elismeréséhez  30.000  Ft  összeggel
hozzájárult, továbbá a Katasztrófavédelem részére a Tűzoltónap alkalmából a tűzoltó munka
elismeréséhez 30.000 Ft-ot biztosított.
A támogatási összegek kifizetésre kerültek.
153/2017.(IV.20.) határozat
A Képviselő-testülete  nyilatkozott,  hogy konzorciumi  tagként  részt  kíván venni  „Az
egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” megnevezésű, EFOP-3.7.3-16
kódszámú pályázatban, Farád Község Önkormányzata gesztorságával.
A pályázat  benyújtásához szükséges  intézkedések megtételére  sor  került,  valamint  a
konzorciumi megállapodás aláírása is megtörtént.
Zárt ülésen a képviselő-testület döntött az élelmezésvezető munkakörre beérkezett pályázatok
véleményezéséről, valamint döntött szociális ügyekben.
Két ülés között történt fontosabb események: Május 3-án a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megyei ünnepségén vettem részt.

A polgármester kéri a testületet, hogy a beszámolóját hagyja jóvá.

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 166/2017.(V.25.) határozata
A képviselő-testület  elfogadja a  polgármesternek a  lejárt  határidejű határozatokban foglalt
feladatok  végrehajtásáról  és  a  két  ülés  között  történt  fontosabb  eseményekről  szóló
beszámolóját.
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Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.) Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

Szalai  Zoltán  polgármester:  Az  írásos  anyagot  a  képviselők  megkapták,  javasolom  az
előterjesztés szerint a rendelet-tervezet jóváhagyását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen,  0  nem  szavazattal,  1
tartózkodás  mellett  megalkotja  8/2017.(V.26.)  önkormányzati  rendeletét  az
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Javaslat  a  belső  ellenőri  jelentés  elfogadására  és  az  önkormányzat  2016.  évi
zárszámadási rendeletének megalkotására

Szalai Zoltán polgármester: A kiküldött anyagot a képviselők megkapták a belső ellenőrzésre
és a 2016. évi zárszámadásra vonatkozóan is.
Javasolja a 2016. évi belső ellenőri jelentés elfogadását. 

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 167/2017.(V.25.) határozata
A képviselő-testület a „Farád Község Önkormányzat Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda”
intézményénél  a  2015. évi  létszám és  bérgazdálkodás  ellenőrzése” tárgyú 2016.  évi  belső
ellenőri jelentést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai  Zoltán  polgármester:  Felkéri  Kovács  Lászlóné  gazdálkodási  főmunkatársat,  hogy
szóban egészítse ki az írásos anyagot.
Kovács Lászlóné főmunkatárs ismerteti a 2016. évi zárszámadás alakulását.
Szalai  Zoltán  polgármester  javasolja  az  önkormányzat  2016.  évi  zárszámadásáról  szóló
rendelet-tervezet jóváhagyását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen,  0  nem  szavazattal,  1
tartózkodás  mellett  megalkotja  9/2017.(V.26.)  önkormányzati  rendeletét  a  2016.  évi
zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Javaslat a helyi építési szabályzat módosítására
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Szalai  Zoltán polgármester:  A rendelet  módosításának célja:  A hatályos  településrendezési
tervekben  a  tervezett  M85  jelű  gyorsforgalmi  út  nyomvonala  a  véglegesen  kiválasztott
nyomvonalon szerepel, s az út számára kijelölt terület is a terveknek megfelelő, de az útterület
egy  rövid  szakasza  hiányzik.  Ezt  pótolni  kellett.  Megérkezett  az  állami  főépítész  végső
szakmai véleménye a rendelet  módosításáról.  Javaslom 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 megalkotja 10/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletét a helyi építési
szabályzatról szóló 10/2010. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról. (A rendelet
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szalai  Zoltán  polgármester:  A rendelet  másik  módosítását  az  tette  szükségessé,  hogy  a
szabályzat  szövegében  és  a  tervlapon ellentmondás  volt  az  övezeti  besorolásban  az  Lf17
területre vonatkozóan. Erre is megérkezett az állami főépítész végső szakmai véleménye.
Kérem, aki egyetért a rendelet módosításával, kézfeltartással szavazzon.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen,  0  nem  szavazattal,  1
tartózkodás mellett megalkotja 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendeletét a helyi építési
szabályzatról szóló 11/2010. (XII.9.) önkormányzati rendelete módosításáról. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Megérkezik Győrffy Miklós képviselő, az ülésen jelenlévő képviselők szám 6 fő.

5.) Javaslat a helyi lakáscélú támogatásról szóló rendelet elfogadására
Pálfi  Zoltánné  jegyző:  Hatályban  van  az  1992-ben  megalkotott  szociális  lakáscélú
támogatásokról szóló rendelet, ami ugyan volt már módosítva, de az idő túllépte az adható
támogatás összegét, az alacsonyan van szabályozva. Ezen kívül szükséges, hogy az új rendelet
megalkotása a jelenlegi jogszabály-alkotási követelményeknek megfelelően történjen.
Szalai  Zoltán  polgármester:  A  tervezetet  a  képviselők  megkapták,  várja  az  esetleges
javaslatokat.  A képviselők  megtárgyalják  az  adható  támogatás  összegét  és  a  visszafizetés
követelményeit is.
Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a helyi lakáscélú támogatásról szóló rendelet-tervezet
jóváhagyását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  5  igen,  0  nem  szavazattal,  1
tartózkodás  mellett  megalkotja  12/2017.(V.26.)  önkormányzati  rendeletét  a  helyi
lakáscélú támogatásról. 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Megérkezik Potyondi Veronika képviselő, a testületi tagok létszáma teljes, 7 fő.
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Megérkeznek a hiányzó óvónők is, az óvoda farádi székhelyén dolgozók létszáma teljes:
Varga  Imréné  intézményvezető,  Dr,  Bodóné  Horváth  Katalin,  Horváthné  Beller  Orsolya,
Prekletné Karmazsin Rita, Tálosné Csonka Valéria, Tihanyiné Varga Anita.

6.) Javaslat az óvoda intézmény átszervezése ügyében vélemény nyilvánítására

Pálfi Zoltánné jegyző ismerteti az óvoda átszervezésének szükségességét.
Pálfi Zoltánné jegyző: Már a februári ülésen, a költségvetés elfogadásakor elhangzott, hogy
nagy  összeget  hozzá  kell  tenni  az  óvoda  működéséhez.  A költségvetésben  az  óvodánál
tízmilliós  a  hiányzó  összeg.   Nem  csak  februárban  volt  szó  arról,  hogy  kevés  a
gyermeklétszám az óvodában, hanem már a tavalyi évben is. Az óvodánál a minimumlétszám
13 fő, az átlag 20 és a maximum létszám 25. Ettől a fenntartó eltérhet, maximum 20%-kal
megemelheti  a  maximális  létszámot.  2013-ban  mélyponton  volt  a  születések  száma,  a
községben  10  gyermek  született,  a  következő  években  12,16,15,  az  idei  évben  a  védőnő
előjelzése szerint 18 gyermek születése várható összesen. Ezek a számok láthatóvá teszik,
hogy az elkövetkező években nem lesz szükség három csoport fenntartására. Figyelembe kell
még azt is venni, hogy mi a jogszabályi kötelezés a bölcsődére vonatkozóan. 2018. december
31-ig biztosítani kell a bölcsődei ellátást azon településeknek, ahol azt legalább 5 szülő kéri
illetve a településen élő 3 év alatti gyermekek szám eléri a 40 főt.  Farádon több mint 40
gyermek él, aki három év alatti.
Az  áprilisi  testületi  ülésen  a  képviselő-testület  kifejezte  azon  véleményét,  hogy javasolja
szakértő felkérését a Farádi Óvodai Társulá Társulási Tanácsának az óvoda átszervezésére,
figyelembe véve, hogy az óvónők kötelező heti óraszámát csökkentsék le 32 óráról 25 órára.
A  Tanács  felkérte  Andor  Ottó  közoktatási  szakértőt,  aki  elkészítette  szakvéleményét.  A
szakvéleményében  két  alternatívát  látott  reális  lehetőségnek:  az  egyik  az  óraszám
csökkentése,  a  másik  a  pedig  a  három homogén  óvodai  csoport  összevonása  két  vegyes
csoporttá.  A várható  51  fő  gyermek  esetén  –  mely  létszámba  a  2017.  december  végéig
behozandó 2,5 éves  gyermekek is  beletartoznának,  amennyiben a  szülő ténylegesen be is
hozná  a  gyermeket  –  nem  indokolt  a  három  csoport  fenntartása,  Javasolja  a
csoportösszevonással járó átszervezést.
A véleményezési  eljárást  lefolytatták  az  óvodában,  az  óvónők  tartózkodtak  a  vélemény-
nyilvánítástól. A kötelező óraszámcsökkentést nem fogadták el, a szülői szervezet képviselői
pedig az eljárás során kijelentették, hogy kevés az idő arra, hogy az általuk képviselt szülők
véleménye alapján ők véleményt mondjanak.
A farádi  társulásnak négy település:  Farád,  Bogyoszló,  Sopronnémeti  és  Potyond a  tagja.
Bogyoszló működtet óvodát, a társulási megállapodásunk korrekt, az elszámolásunk pontos.
Ott 24 gyermek van egy vegyes csoportban, jobban jön ki a támogatás, mint 17 gyermekre
csoportonként. Összesen nyolc óvónőnk van a telephely létszámát is beszámítva, az állam 5,7
főre ad támogatást.
A  hiány  csökkenthető  oly  módon,  hogy  Farádon  a  három  csoportból  kettő  lenne
szeptembertől, egy óvónő felmentése szükségessé válna.
Néhány szülő beleszól és ötleteket ad, hogy miért nem Bogyoszlóval variál a testület, hogyan
lehet ott kevesebb a hiány, ott miért jobb a támogatás. Miért kellene óvónőt elbocsátani, oldja
meg a képviselő-testület a hiány pótlását.

Makrai Zsuzsanna szülő, csornai lakos: Most a testület anyagi kérdést csinál az óvodából, mi
szülők pedig a gyermekeket nézzük. Azért hoztuk ki Csornáról a gyermekünket, mert ott nagy
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létszámú csoportban lenne, itt viszont több odafigyelést kapnak, mert kisebb a létszám. Ha itt
is nagyobb létszám lesz, visszaviszem Csornára.

Kovács  Lászlóné  gazdálkodási  főmunkatárs  ismerteti  az  állami  támogatást,  az  óvónői
létszámot. Farádot érintően a 6 óvónőből 2,1 főre nincs állami támogatás a gyermeklétszám
figyelembe vételével.

Horváthné Beller Orsolya óvodapedagógus kiemeli, hogy nem azért tanult, nem azért van két
diplomája, hogy most csökkentett munkaidőben, csökkentett fizetésért dolgozzon. Gyermekek
neveléséről van szó, akiket nem lehet gazdasági kérdésként kezelni.

A mondanivalóját a jelenlévő óvónők is helyeslik, támogatják a véleményét.

Tihanyi  György  hozzátartozó,  csornai  lakos  hozzászólásában  kiemeli,  hogy  nem  kellene
gazdasági kérdésként kezelni az ügyet, hiszen a gyermekek neveléséről van szó. Ha nagyobb
lesz a csoport, akkor inkább elviszik máshová a gyerekeket, utána máshová mennek iskolába
és utána elköltöznek a faluból. Ezek után a falu el fog néptelenedni. Neki sok év tapasztalata
van az oktatásban,  javasolja,  hogy a falu gazdálkodja ki  az óvoda jelenlegi  csoportjainak
megfelelő költségvetést.

Makrai  Zsuzsanna  szülő  élettársa  felveti,  hogy  miért  nem  a  köztisztviselőkön  akarnak
takarékoskodni, miért kell az óvónőkön.

Pálfi Zoltánné jegyző elmondja, hogy a közös hivatal köztisztviselői létszáma annyi főből áll,
amennyit  az  állam támogat,  8,5 fő.  Takarékoskodást  jelentett  és  több munkavégzés  iránti
követelményt, hogy nyolc órás foglalkoztatott helyett, nyugdíjba vonulás után, csak négy órás
állásra írt ki pályázatot.

Újabb szülő  véleményként  elhangzik,  hogy bizonyos  faluban  a  polgármester  lemondott  a
tiszteletdíjáról az önkormányzat javára, tegye ezt a farádi polgármester is, lehet neki is díjazás
nélkül lenni. Találjon ki valamit a testület, de ne az óvónőkön akarjon takarékoskodni.

Pálfi Zoltánné jegyző jelzi, hogy elkanyarodtak a témától és felhívja a figyelmet arra, hogy az
ülés nyilvánossága nem jelenti azt, hogy a résztvevők beleszóljanak, belekiabáljanak a testület
munkájába. Véleményt nyilváníthatnak, amennyiben jelzik a szándékukat, és az ülést vezető
polgármester megadja nekik a szót. 

Szalai  Zoltán  polgármester:  Nem  a  mi  hibánkból  lett  nehezen  kezelhető  az  óvoda
finanszírozása, egyszerűen kevés a született  gyermek. Az állam mindenképpen figyelembe
veszi a gyermeklétszámot, az alapján támogatja az óvónők bérét. Az önkormányzatnak több
kötelező feladata is van, amit el kell látnia. Nem mindenre kapunk annyi állami támogatás,
amennyi  szükséges  lenne  pl.  az  utak,  járdák  felújítására,  ahhoz  már  nagy  összeget  kell
hozzátenni. Gondoskodnunk kell a szociális ellátásokról, az erre a feladatra érkező összeget
ide kell  költeni.  Az óvodához évek óta  hozzáteszünk több milliót,  ésszerű gazdálkodással
csökkenteni lehetne a hiányt.
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Szülői  hozzászólás  szerint  a  gyerekeket  nem  lehet  összehasonlítani  az  utakkal,  az
önkormányzatnak ki kell bírnia a 8-10 millió forint hiányt, hiszen van megtakarítása.
 
Több szülő ismét egymás szavába vágva mondja el a véleményét, hangzavar alakul ki, ezért
Szalai Zoltán polgármester szünetet rendel el.

Szünet  után  a  meghívottak  és  a  lakossági  résztvevők  közül  Varga  Imréné  óvoda
intézményvezető, Potyondi Istvánné, az idősek otthonának gondozónője és Takácsné Horváth
Mónika, korábban Farádon dolgozó családgondozó, farádi lakosok maradnak.
 
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a testület úgy alakítsa ki véleményét, hogy vagy az
óvónők óraszámát csökkentsék le a kötelező 32 óráról 28 órára vagy kerüljön sor egy fő
óvodapedagógus felmentésére a következő nevelési évben.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület  6 igen,  0 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett  meghozza következő
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2017.(V.25.) határozata
A képviselő-testület a Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsának az óvoda átszervezésével
kapcsolatban a véleményét a következők szerint alakította ki:

1. A Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha intézmény átszervezését
tartja  szükségesnek  2017.  szeptember  1.  napjától.  Javasolja,  hogy  döntése
vonatkozzon arra, hogy a székhely óvodában dolgozó óvónők heti kötelező óraszáma
32 óráról 28 órára csökkenjen a 2017/18. nevelési év végéig. A vezető óraszámát 40
órában határozzák meg.

2. Amennyiben az 1.  pontban szereplő óraszámcsökkentéssel  az óvónők nem értenek
egyet és nem járulnak hozzá a kinevezésük módosításához, akkor a Tanács az óvoda
csoportjainak  számát  eggyel  csökkentse,  és  2  csoportban  határozza  meg.  Ezzel
összefüggésben  a  székhely  óvodában  dolgozók  létszámát  1  fő  óvodapedagógussal
csökkentse. 

3. A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  véleményéről  értesítse  a  Farádi
Óvodai Társulás Társulási Tanácsát.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

4.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kialakított véleményéről értesítse
az  intézmény  érintett  közalkalmazottait  és  az  1.  pontban  szereplő
óraszámcsökkentéshez kérje be az írásos nyilatkozatukat.
Az  intézmény  vezetője  az  óvodapedagógusok  írásos  véleményét  legkésőbb  2017.
május 29-én 12 óráig juttassa vissza Farád Község Önkormányzata polgármesterének.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester, Varga Imréné intézményvezető
Határidő: azonnal

7.) Javaslat a 2016. évi adózásigazgatási munkáról szóló beszámoló elfogadására

Szalai  Zoltán  polgármester:  Javasolja  az  előterjesztésben  foglalt,  2016.  évi  adóigazgatási
munkáról szóló beszámoló jóváhagyását.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület  6 igen,  0 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2017.(V.25.) határozata
A képviselő-testület  a  2016.  évi  adóigazgatási  munkáról  szóló  beszámolót  a  jegyzőkönyv
mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester, Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal

8.) Beledi  Egyesített  Szociális  Központ  2016.  évi  szakmai  beszámolójának  és  az
önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló
átfogó értékelésének elfogadása

Szalai Zoltán polgármester: A kiküldött anyagot a képviselők megkapták. Javasolja a Beledi
Egyesített  Szociális  Központ  2016.  évi  szakmai  beszámolójának  és  az  önkormányzat
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  átfogó  értékelésének  az
elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület  6 igen,  0 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett  az alábbi határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2017.(V.25.) határozata
1.) A  képviselő-testület  a  Beledi  Egyesített  Szociális  Központ  2016.  évi  szakmai

beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2.) A képviselő-testület az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

ellátásáról szóló átfogó értékelését elfogadja.
3.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a Győr-Moson-Sopron

Megyei  Kormányhivatal  Gyámügyi  és  Igazságügyi  Főosztály  Szociális  és
Gyámhivatali Osztályát.

Felelős: Szalai Zoltán polgármester, Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal illetve 2017. június 15.

9.) Javaslat  a  települési  arculati  kézikönyv  elkészítésére  benyújtott  árajánlat
elfogadására

Szalai Zoltán polgármester: 2017. október 1-ig minden településnek el kell fogadnia a saját
arculati kézikönyvét.
Kassai-Szoó  Dominika  építészmérnök  küldött  árajánlatot  a  kézikönyv  elkészítésére  és  a
főépítészi tevékenység ellátására. A kézikönyv elkészítésére 900 ezer, a rendeletre 540 ezer
forint, a főépítészi tevékenység ellátására 60 ezer forint/hó ajánlatot adott.
Javaslom,  hogy  fogadjuk  el  az  ajánlatát  és  bízzuk  meg  a  kézikönyv  és  a  rendelet
elkészítésével valamint a főépítészi tevékenység ellátásával.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7
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A képviselő-testület  6 igen,  0 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett  meghozza következő
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2017.(V.25.) határozata

A képviselő-testület megbízza a  Dzone Stúdió Kft-t (székhely: Budakalász, Mátyás király u.
18.,  képviseli:  Kassai  Zoltán  ügyvezető),  hogy  készítse  el  Farád  Község  Településképi
Arculati Kézikönyvét bruttó 900.000.-forint és Farád község településképi rendeletét bruttó
540.000. forint összegért. 
A  képviselő-testület  megbízza  Kassai-Szoó  Dominika  Sarolta  okleveles  építészmérnököt
(2011 Budakalász, Mátyás király u. 18.) Farád Község Településképi Arculati Kézikönyvének
és  településképi  rendeletének  készítésében  való  közreműködésre,  a  főépítészi  feladatok
ellátására 2017. december 31-ig, bruttó 60.000.-Ft összegért.
A  képviselő-testület  a  költségvetésében  összesen  1.440.000.-  forintot,  azaz  egymillió-
négyszáznegyvenezer  forintot  biztosít  a  kézikönyv  és  a  rendelet  elkészítésére  és  havi
hatvanezer forintot 2017. december 31-ig a főépítészi feladatok ellátására.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2017. június 1.

10.) Egyéb döntést igénylő ügyek

10/a. Döntés „Reki” pályázat benyújtásáról

Szalai  Zoltán  polgármester:  Lehetőség  van  pályázat  benyújtására  az  önkormányzatok
rendkívüli támogatására, ezen belül az önkormányzatok működőképességének megőrzésére és
szociális  támogatásra  is.  Van  olyan  ki  nem  egyenlített  számlánk  a  Csorna  Térségi
Önkormányzatok  Társulása  felé,  ami  alapján  megfelelnénk  a  pályázati  feltételeknek.  A
társulás lakosságarányosan kimutatta és kéri  a bágyogszováti,  csornai  és magyarkeresztúri
otthon fenntartásából eredő többletköltségek befizetését.
Javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7.
A képviselő-testület  6  igen,  0  nem szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  meghozz  következő
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2017.(V.25.) határozata
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló  2016.  évi  XC.  törvény  3.  melléklet  I.  7.  pont  és  III.1.  pont  szerinti  megyei
önkormányzatok  rendkívüli  támogatására  és  a  települési  önkormányzatok   rendkívüli
önkormányzati  támogatására  (ennek  keretében  rendkívüli  szociális  támogatásra)  c)
alcélra826.468 Ft, azaz Nyolcszázhuszonhatezer-négyszázhatvannyolc forint összegre. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. június 30.

10/b Javaslat járdafelújításra érkezett árajánlat elfogadására
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Szalai Zoltán polgármester: Terveztünk be a költségvetésünkbe járdafelújításra is összeget. A
legsürgősebb a Fő utca, Vörösmarty utca járdájának felújítása lenne. Egy helyi vállalkozó,
Bábics  István,  adott  ajánlatot  a  munkálatok  elvégzésére.  5000.-Ft/m  áron  dolgozna,  800
folyóméter felújítását tudnánk elvégeztetni 4 millió forintból. Javaslom, hogy bízzuk meg a
vállalkozót.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7.
A képviselő-testület  6 igen,  0 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett  meghozza következő
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2017.(V.25.) határozata
A képviselő-testület a mellékelt árajánlat megbízza Bábics István (9321 Farád, Rákóczi u. 79.)
vállalkozót  a  járda-felújítási  munkálatok  elvégzésével  összesen  4.000.000.-Ft,  azaz
négymillió forint összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. június 30.

Miután több tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a
lakossági részvételt és zárt ülést rendel el.

kmf.

Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
 polgármester                                                                     jegyző

Kollár Zsanett                                        Horváth Tibor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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