
 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

9321 Farád, Fő u. 21. 

Tel./Fax : 96/279-142 

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

 

 

Szám: 533-13/2018/nyilvános 

 

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Amely készült Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 1-én 

11.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Farád Község Önkormányzatának tanácskozó terme 

  

Jelen vannak:  

Képviselő-testület részéről: 

- Szalai Zoltán polgármester 

- Potyondi János alpolgármester   

- Peszlen Imre képviselő 

- Potyondi Veronika képviselő 

 

Győrffy Miklós, Horváth Tibor és Kollár Zsanett képviselő igazoltan hiányzik. 

 

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről: 

Pálfi Zoltánné jegyző 

Kovács Lászlóné főmunkatárs 

 

A meghívottak és a lakosság köréből nem jelent meg senki. 

 

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

hét tagjából jelen van 4 fő, a testületi ülés határozatképes.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi János alpolgármestert és Peszlen Imre 

képviselőt. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi 

határozatát: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2018. (X.1.) 

határozata 

A képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja Potyondi János 

alpolgármestert és Peszlen Imre képviselőt. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

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

képviselő-testület. 

 

Napirend: 

1.) Javaslat bölcsőde fejlesztési pályázat benyújtására, a pályázati önrész biztosítására és a 

munkák ütemezésének meghatározására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

2.) Javaslat a bölcsődei munkálatok kivitelezésére 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi 

határozatát: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2018. (X.1.) 

határozata 

A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot elfogadja, és jelen ülésén 

megtárgyalja. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Napirend tárgyalása: 

 

1.) Javaslat bölcsőde fejlesztési pályázat benyújtására, a pályázati önrész biztosítására és a 

munkák ütemezésének meghatározására 

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium pályázatot írt ki „Bölcsődei 

fejlesztési program címmel. Javasolja a képviselő-testületnek a pályázat beadását, és kéri, 

hogy az önerőt a 2018. évi költségvetésből biztosítsa a beruházáshoz. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi 

határozatát: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2018. (X.1.) 

határozata 
A Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2018.évi központi 

költségvetésről szóló 2017.évi C. tv.1. melléklet  IX. fejezet 53.Bölcsődei 

fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 

1164/2018. (III.27.) Korm. határozat 3. pontja alapján bölcsőde épületének a 

megvalósítására. 

Építtető: Farád Község Önkormányzata (9321 Farád, Fő u. 21.),  

Építés helye:  9321 Farád, Berzsenyi u. 1. sz. 5352. hrsz 

Építmény megnevezése:            mini bölcsőde kialakítása 

A beruházás értéke: 22 225 000.-Ft, a támogatás mértéke: 21 000 000.- Ft,  

az önerő: 1 225 000.-Ft. 

A Képviselő-testület továbbá vállalja, hogy az előre nem látható okokból, illetve 

áremelkedés miatti költségek emelkedése esetén is biztosítja a beruházás 

megvalósítását saját bevételéből. 

A Képviselő-testület az önerőt a 2018. évi költségvetésében biztosítja. 

Munkák megkezdésének tervezett ideje: 2018.10.15. 

Munkák 50%-os készültségének tervezett ideje:  2018.11.15  Tervezett kiadás: 

11 112 500,-Ft. 
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Beruházás megvalósítási határideje: 2018.12.15. Tervezett kiadás:  11 112 500,-Ft. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Javaslat a bölcsődei munkálatok kivitelezésére 

 

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a jelenlegi jogszabály szerint köteles az 

önkormányzat a bölcsődei ellátást biztosítani 2019. január 1-jétől. Az óvoda intézmény 

átszervezése megtörtént, a Magyar Államkincstár elfogadta és bejegyezte az új nevet. 

Javasolja, hogy a bölcsőde kialakításának kivitelezési feladatai elvégzésével a Kovács Bau 

Kft.-t (9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1.) bízzák meg. 

 

A szavazásban résztvevő képviselők száma 4 fő. 

A képviselő-testület 4 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza alábbi 

határozatát: 

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2018. (X.1.) 

határozata 

A képviselő-testület a bölcsődei kivitelezési feladatok elvégzésével megbízza a 

Kovács Bau Kft.-t (9300 Csorna Erzsébet Királyné u.1.). 

  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

Felelős: Szalai Zoltán polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Miután más tárgy nincs, hozzászólás nem érkezik, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a 

részvételt, és 12 órakor az ülést bezárja. 

 

kmf. 

 

 

Szalai Zoltán       Pálfi Zoltánné 

polgármester       jegyző 

 

 

 

Potyondi János   Peszlen Imre 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


