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

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

Szám: 105-10/2017/nyilvános

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült: Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 26-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 
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő

Győrffy Miklós képviselő igazoltan hiányzik.

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző
Kovács Lászlóné pénzügyi főmunkatárs

Meghívottak részéről: 3 fő

Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 7
tagjából jelen van 4 fő, a testületi ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi Veronika és Horváth Tibor képviselőket.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület  4 igen,  0 nem szavazattal,  0 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2017.(VI.26.) határozata
A  képviselő-testület  megválasztja  Potyondi  Veronika  és  Horváth  Tibor  képviselőket
jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Szalai Zoltán polgármester: Kéri, hogy a meghívóban szereplő napirendekhez vegyék fel a 
„ Javaslat a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásából való kilépésre”napirendet.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület  4 igen,  0 nem szavazattal,  0 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2017.(VI.26.) 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.) Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3.) Döntés tanévkezdési támogatás megállapításáról
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

4.) Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

5.) Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2016. évi beszámolója
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

6.) Szent István utca végén lévő játszótér helyzetének megtárgyalása
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
7/1.) Javaslat a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásából való kilépésre

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

Szalai Zoltán polgármester ismerteti beszámolóját. 
Kéri a testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen jóváhagyni.

167/2017.(V.25.) határozat
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 elfogadta.
168/2017.(V.25.) határozat
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
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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.

4. A képviselő-testület felkérte 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.

A  Társulási  Tanács  döntése  szerint  a  farádi  óvodában  nem  kerül  sor  átszervezésre  a
2017/2018-as nevelési évben, minden a jelenlegi formában folytatódik.
A képviselő-testület és a tanács döntése is megküldésre került az óvodapedagógusok részére.

169/2017.(V.25.) határozat
A képviselő-testület a 2016. évi adóigazgatási munkáról szóló beszámolót elfogadta.

170/2017.(V.25.) határozat
A képviselő-testület a Beledi Egyesített Szociális Központ 2016. évi szakmai beszámolóját a
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
A  képviselő-testület  az  önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta.
A döntésről értesítésre került a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi  és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztálya.

171/2017.(V.25.) határozat
A képviselő-testület  megbízta  a  budapesti  székhelyű Dzone Stúdió Kft-t,  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 szerződések aláírásra kerültek.

172/2017.(V.25.) határozat
A  képviselő-testület  döntött  arról,  hogy  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)
alcélra 826.468 Ft, azaz Nyolcszázhuszonhatezer-négyszázhatvannyolc forint összegre. 
A pályázat benyújtásra került.

173/2017.(V.25.) határozat
A képviselő-testület megbízta Bábics István (9321 Farád, Rákóczi u. 79.) vállalkozót a járda-
felújítási munkálatok elvégzésével összesen 4.000.000.-Ft, azaz négymillió forint összegben.
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A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Zárt ülésén a képviselő-testület szociális ügyekben hozott döntéseket.

Két ülés között történt fontosabb események:
A 2017. július 8-án megrendezésre kerülő falunap előkészületei folynak, a program 13 órakor,
az ünnepi beszéddel kezdődik. Javasolja, hogy a közreműködők viseljenek kitűzőt.
Kéri a polgármester a testületet, hogy a beszámolóját szíveskedjen elfogadni.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület  4 igen,  0 nem szavazattal,  0 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2017.(VI.26.) 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.) Beledi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási  Megállapodásának
módosítása

Szalai  Zoltán  polgármester:  A  képviselő-testület  a  módosításra  vonatkozó  előterjesztést
megkapta.  A megállapodás  14.  pontját,  a  közös fenntartású  intézmény megnevezését  és  a
munkajogi rendelkezéseket érinti a módosítás, javasolja az elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület  4 igen,  0 nem szavazattal,  0 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2017.(VI.26.) határozata
Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Beledi  Szociális  és  Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. 
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Társulási Tanács elnökét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

3.) Döntés tanévkezdési támogatás megállapításáról 

Szalai  Zoltán  polgármester:  Ismerteti,  hogy  a  szociális  rendelet  alapján  tanévkezdési
támogatás adható annak az óvodáskorú, valamint alap- és középfokú oktatási intézményben
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulónak, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 500%-át. Javasolja, hogy idén 10.000 Ft/fő
összegben kerüljön a támogatás megállapításra.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület  4 igen,  0 nem szavazattal,  0 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:
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Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2017.(VI.26.) határozata
A képviselő-testület 2017. évben a tanévkezdési támogatás összegét 10.000 Ft/fő összegben
állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot a döntésről értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. július 21.

4.) Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás 2016. évi beszámolója

Szalai Zoltán polgármester: Bősárkány önkormányzata elkészítette a beszámolót. Javasolja az
előterjesztés elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület  4 igen,  0 nem szavazattal,  0 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2017.(VI.26.) határozata
A  képviselő-testület  a  Bősárkány-Csorna-Farád  Szennyvízkezelési  Társulás  2016.  évi
beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri  a  képviselő-testület  a  polgármestert,  hogy  döntéséről  Bősárkány  Nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

5.) Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2016. évi beszámolója

Szalai Zoltán polgármester: Javasolja a feladatot ellátó Bősárkány Nagyközség Polgármestere
által megküldött beszámoló elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő.
A képviselő-testület  4 igen,  0 nem szavazattal,  0 tartózkodás  mellett  az alábbi  határozatot
hozza meg:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2017.(VI.26.) határozata
A képviselő-testület a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 2016. évi beszámolóját a
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felkéri  a  képviselő-testület  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Bősárkány  Nagyközség
Polgármesterét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Megérkezik az ülésre Potyondi János alpolgármester és Peszlen Imre képviselő. A jelenlévő
képviselők száma 6 fő.

6.) Szent István utca végén lévő játszótér helyzetének megtárgyalása

Szalai Zoltán polgármester: A játszótéren lévő játszótéri eszközök régiek, vasból készültek,
elhasználódtak, nem felelnek meg a játszótéri eszközökre vonatkozó EU előírásoknak. Ami
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fából készült, elkorhadt. Amennyiben lesz pályázati lehetőség, azzal élni fogunk egy korszerű
játszótér kialakítására és akkor a pár éve elkészült mellett még lehetne egy újabb.
Javasolja az eszközök lebontását. 

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 192/2017.(VI.26.) határozata
A képviselő-testület a Szent István utca végén lévő játszóteret megszünteti.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a terület rendezéséről gondoskodjon.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

7.) Egyéb döntést igénylő ügyek
7/1.) Javaslat a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásából való kilépésre

Szalai Zoltán polgármester: A társulás által ellátandó feladatok mennyisége az utóbbi időben
csökkent.  A szociális  területen  több  ellátási  forma  kiszervezésre  került,  amire  az  ellátást
biztosító szervezetekkel szerződést kötöttünk. Megoldódni látszik a magyarkeresztúri otthon
további működtetésének ügye is. Javaslom, hogy az év végével lépjünk ki a társulásból.

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  193/2017.(VI.26.)
határozata
Farád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kinyilvánítja
elhatározását,  hogy  2017.  január  1.  napjától  kilép  a  Csorna  Térségi
Önkormányzatok  Társulásából,  tagságát  2017.  december  31.  napjával
megszünteti.
Utasítja a polgármestert, hogy a társulásból való kilépéséről a Társulási Tanács
elnökét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester megköszöni a meghívottaknak a részvételt, zárt ülést rendel el.

kmf.

Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
 polgármester                                                                     jegyző

                                  Potyondi Veronika                               Horváth Tibor             
jegyzőkönyv-hitelesítő
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