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

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

Szám: 533-2/2018/nyílt

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely  készült  Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2018.  február  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 
- Kollár Zsanett 
- Győrffy Miklós 
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő

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

A meghívottak és a lakosság részéről: 2 fő

Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
hét tagjából jelen van 7 fő, a testületi ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi Veronika  és Horváth Tibor képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  4/2018.  (II.22.)
határozata:
A  képviselő-testület  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  megválasztja  Potyondi
Veronika és Horváth Tibor képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a 7.) napirendi pontban, az egyéb döntést igénylő
ügyeknél kerüljön megtárgyalásra:
7/a  Javaslat üzlet bérleti díjának megállapítása
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7/b Javaslat ingatlan felajánlás elfogadására
7/c Javaslat a  LEADER pályázaton történő részvétel elfogadására

Napirend:
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  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  rendeletének
megalkotására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3.) Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságolási tervének elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

4.) A Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha óvodai beíratás és nyári  
leállás időpontjának  véleményezése
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

5.) Javaslat 2018. évi búcsú területhasználati kérelem elfogadására 
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

6.) Javaslat a szavazatszámláló bizottság megalakítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

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

    Zárt ülés napirendje: 
8.) Döntés szociális ügyekben

           Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  5/2018.  (II.22.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja a napirendre tett javaslatot.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:
1.)     Beszámoló a lejárt határ idejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról és a

két ülés között történt fontosabb eseményekről
Szalai Zoltán polgármester:

 15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelettel módosítottuk a költségvetésről szóló 
1/2017 (II.22.) rendeletet.

 384/2017. (XII.21.) határozatunkkal elfogadtuk a Településképi Arculati Kézikönyv és
a Településképi Rendelet tervezetével kapcsolatos véleményeket, válaszokat.

 385/2017. (XII.21.) határozattal elfogadtuk a Településképi Arculati Kézikönyvet. 
 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet megalkotásra került a településkép 

védelméről
 17/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelettel módosítottuk a helyi adókról szóló 

16/2015. (XII.22.) rendeletet
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 386/2017. (XII.21.) határozattal döntöttünk a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatának elfogadásáról. 

 387/2017. (XII.21.) határozattal döntöttünk a közcélú közvilágítás használati 
megállapodás elfogadásáról.

 388/2017. (XII.21.) határozattal döntöttünk a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelési 
szerződés módosításáról

 389/2017. (XII.21.) határozattal döntöttünk az önkormányzat 2018. évi ellenőrzési 
munkatervének elfogadásáról.

 390/2017. (XII.21.) határozattal véleményeztük a megüresedett óvodapedagógus 
álláshelyre pályázat kiírását.

 391/2017. (XII.21.) határozattal döntöttünk a Kapuvári Vízi-társulat kezelői szerződés 
aláírásáról

 392/2017. (XII.21.) határozattal döntöttünk a „Soros-irodákkal” szembeni 
ellenkampányhoz történő csatlakozáshoz.

 393-394/2017. (XII.21.) határozattal döntöttünk földbérleti szerződések 
meghosszabbításáról.

 395-396/2017. (XII.21.) határozatokkal szociális ügyekben hozott döntést a 
Képviselő-testület.

           Az érintettek a határozatokat megkapták

Szalai Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolóval, kézfeltartással szavazzon.

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  6/2018.  (II.22.)
határozata
A képviselő-testület  elfogadja  a  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót 
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.)     Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Szalai Zoltán polgármester: A képviselők az írásos anyagot megkapták, ismerteti a 2018. évi
költségvetésben szereplő terveket:

- Szent László utca járdaépítés
- Fenyőfa utca pályázati összegből történő felújítása a Postától
- Hunyadi utca felújítása

Potyondi Veronika képviselő: a Petőfi utca vége és a Szent István utca helyzetét részletezi
Győrffy Miklós képviselő: a templom előtti kerékpár út rossz helyzetét mondja el
Potyondi János alpolgármester: a mezőgazdasági járművekkel való közlekedés, parkolással
kapcsolatban véleményét fejezi ki, miszerint összenyomják az utakat, rombolják az állagát.
Szalai  Zoltán  polgármester:  a  Hunyadi  utca  is  készül,  a  pályázati  összeget  ki  kell
egészítenünk.
Kovács  Lászlóné  :  elmondja  a  részleteket  a  kiegészítésről  valamint  a  bölcsödével
kapcsolatban még várjuk a pályázati kiírást, max.10 millió Ft-ra lehet majd pályázni.

Szalai Zoltán polgármester javasolja a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás  nélkül  megalkotja  az  1/2018.  (II.22.)  önkormányzati  költségvetési
rendeletét 

  (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3.)     Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságolási tervének elfogadására
Pálfi Zoltánné: Szalai Zoltán polgármester 2018. évben 39 nap szabadságra jogosult, melyet
az alábbi ütemezésben tervezi igénybe venni:

- január 10-12 összesen 3 nap
- február 12-13 összesen 2 nap
- március 21-22 összesen 3 nap
- április 17-19 összesen 3 nap
- május   2- 4 összesen 3 nap
- június 26-29 összesen 4 nap
- július 23-27 összesen 5 nap
- augusztus 21-24 összesen 5 nap
- szeptember 30-31 összesen 2 nap
- október 17-19 összesen 3 nap
- november   5- 6 összesen 2 nap
-        december           18-21                   összesen 4 nap

Összesen:   39 nap

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (II.22.) határozata
A képviselő-testület Szalai Zoltán polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét az
alábbiak szerint fogadja el: 
Január 3 nap, február 2 nap, március 3 nap, április 3 nap, május 3 nap, június 4 nap,
július  5 nap, augusztus 5 nap, szeptember 2 nap, október 3 nap,  november 2 nap,
december  4  nap.  Összesen:  39  nap.  A képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy a
szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző
Határidő: azonnal ill. folyamatos 2018. december 31-ig

4.)A Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi Konyha óvodai beíratás és nyári
leállás időpontjának  véleményezése

Szalai Zoltán polgármester javasolja a testületnek, hogy
a farádi óvodai beíratás időpontja : 2018. április 23-24-ig 8.00-16.00 óráig
az  óvodai  leállás  ideje:  2018.  augusztus  13-tól  2018.  augusztus  28-ig  legyen  és  erről  a
véleményéről értesítse a Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsát.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (II.22.) határozata 
A képviselő-testület támogatja a javasolt időpontok elfogadását, beíratás 2018. április
23-24-ig, óvodai leállás ideje 2018. augusztus 13-tól 2018. augusztus 28-ig.
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A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  véleményét  ismertesse  a  Farádi
Óvodai Társulás Társulási Tanácsával.

           Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

5.)     Javaslat 2018. évi búcsú területhasználati kérelem elfogadására 
Szalai Zoltán polgármester: Stumpf Mátyás területhasználati kérelmet nyújtott be a 2018. évi
búcsú idejére.  A korábbi évben 450.000.- Ft bérleti  díj  ellenében történt a terület  átadása.
Javaslom a kérelem elfogadását.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (II.22.) határozata
A  Képviselő-testület  elfogadja  Stumpf  Mátyás  területhasználati  kérelmét  2018.
augusztus 26-27. napjára 450.000.- Ft bérleti díj ellenében.
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

6.)     Javaslat a szavazatszámláló bizottság megalakítására
Szalai Zoltán polgármester ismerteti a 2018. április 08. szavazatszámláló bizottság tagjaira és
póttagjaira tett javaslatát mindkét szavazókör tekintetében. 1. számú szavazókör Szíjártóné
Élő  Gyöngyi,  Dr.  Simon  Istvánné,  Joódy  Borbála,  póttagok  Nagy  Anita,  Tüske  Kitti,
jegyzőkönyv-vezető:  Tüske  Dóra  2.  számú  szavazókör  Karmazsin  Zoltánné,  Horváth
Istvánné,  Varga  Norbert,  póttagok  Tonkó  Sándorné,  Kőházi  Ferenc,  jegyzőkönyv-vezető:
Menyhártné Gurbács Magdolna.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (II.22.) határozata
A képviselő-testület elfogadja a szavazatszámláló bizottság tagjait.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

7.)     Egyéb döntést igénylő ügyek

7/a  Döntés bérbe adott ingatlan bérleti díjáról
Szalai Zoltán polgármester: a bolt bérleti díja legutóbb 2017. évben volt emelve. Javasolja,
hogy 2018. április 1-jétől 100.000.- Ft legyen a bérleti díj.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (II.22.) határozata
A képviselő-testület a Farád, Fenyőfa u.5. szám alatti bolt bérleti díját 2018.április 1
napjától 100.000.- Ft/hó összegben állapítja meg.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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7/b  Ingatlan felajánlása megvételre
Szalai  Zoltán  polgármester:  Galambos Zoltánné Farád  Diófa  utca  18.  sz.  alatti  tulajdonát
képező ingatlanját felajánlotta megvételre az Önkormányzat részére 4.500.000.- Ft értékben.
Javasolja, hogy a megadott áron a képviselő testület az ingatlan ne vegye meg.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (II.22.) határozata
A  képviselő-testület  a  Farád,  Diófa  utca  18.  szám  alatti  ingatlan  nem  kívánja
megvásárolni.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

7/c LEADER pályázati lehetőségek
Szalai Zoltán polgármester: a LEADER pályázati lehetőségek közül az alábbi pályázati célok
benyújtásához kérem a képviselő testület engedélyét

1./ falukép, arculat javítás, 3 db szegélynyíró 
2./ rendezvény szervezés 150.000.- Ft
3./ egyesület részére 500.000.- Ft

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A  képviselő-testület  7  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (II.22.) határozata
A képviselő-testület hozzájárul a LEADER pályázat benyújtásához.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Miután más tárgy nincs, Szalai Zoltán polgármester megköszöni a részvételt,  és zárt ülést
rendel el.

kmf.

Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
polgármester jegyző

Potyondi Veronika Horváth Tibor

jegyzőkönyv - hitelesítő
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