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

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

Szám: 105-16/2017/nyílt

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült  Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 7-én
17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Farád Község Önkormányzat tanácskozó terme
 
Jelen vannak: 
Képviselő-testület részéről:

- Szalai Zoltán polgármester
- Potyondi János alpolgármester 
- Győrffy Miklós 
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő

Kollár Zsanett képviselő távolléte igazolt.

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző

A meghívottak és a lakosság részéről: 2 fő

Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
hét tagjából jelen van hat fő, a testületi ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Potyondi Veronika és Horváth Tibor képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A  képviselő-testület  6  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  258/2017.  (XII.7.)
határozata:
A  képviselő-testület  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  megválasztja  Potyondi
Veronika és Horváth Tibort képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy az 5. napirendi pontban, az egyéb döntést igénylő
ügyeknél kerüljön megtárgyalásra:
5/a Az óvoda leállási kérelméről vélemény kialakítása
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5/b  Döntés  a  Csorna  Térségi  Önkormányzatok  Társulása  Társulási  Megállapodásának
módosításáról
5/c Javaslat a Pannon-Víz  Zrt vagyonkezelési szerződés-tervezetének megtárgyalására

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

ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

2.) Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött ingyenes tulajdonba adásról
szóló szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
3.) Javaslat a „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” c. pályázaton való

részvételre
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

4.)     Javaslat megbízási szerződés megkötésére a TOP-3.2.1-15-GM1 pályázat ügyében
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek
5/a   Az óvoda leállási kérelméről vélemény kialakítása
5/b  Döntés  a  Csorna  Térségi  Önkormányzatok  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosításáról
5/c Javaslat a Pannon-Víz  Zrt vagyonkezelési szerződés-tervezetének megtárgyalására

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester
Zárt ülés: 

6.) Döntés lakásbérleti kérelem ügyében
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

7.) Döntés képzési támogatás ügyében
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

8.) Döntés szociális kérelmek ügyében
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

9.) Döntés Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beadott kérelmekről
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

10.) Döntés szociális tűzifa biztosítása iránti kérelmekről
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  259/2017.  (XII.7.)
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:
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- 249/2017.(X.31.)  határozattal  döntöttünk  a  Beledi  Szociális  és  Gyermekjóléti
Társulás Társulási megállapodásának módosításáról. A módosítás aláírásra került.

- 250/2017.(X.31.)  határozattal  döntöttünk  a  közvilágítás  korszerűsítésének
ügyében. Későbbi időpontban helyszíni szemle után újra tárgyaljuk.

- 251/2017.(X.31.) határozattal döntöttünk a lomtalanítás összegének kifizetéséről.
A kifizetés megtörtént.

- 252/2017.(X.31.)  határozattal  véleményeztük  az  óvoda átszervezését.  A testület
véleményének továbbítása a Társulási Tanács felé megtörtént.

- 253-257/2017.(X.31.)  határozatokban  szociális  kérelmekről  döntöttünk,  az
érintettek megkapták a döntésről a határozatot.

A két ülés között eltelt fontosabb események: 
- A Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  képzést  tartott  a  referensek  részére

2017. november 23-án Csornán, a rendezvényen részt vettem.
- A Pannon-Víz Zrt megtartotta év végi közgyűlését 2017. november 24-én, amin

részt vettem.
- Az  evangélikus  temetőben  a  ravatalozóhoz  az  esőbeálló  készítése  folyamatban

van, a faanyag vásárlása megtörtént.
- A szórólapok kihordásra kerültek a lakosság részére, amiben a lakossági fórumra,

közmeghallgatásra  és  az  aktuális  eseményekre  hívjuk  fel  a  település  lakóinak
figyelmét.

- A Farád-Jobaháza közötti kerékpárút átadására 2017. december 15-én 11 órakor
kerül sor.

Szalai  Zoltán  polgármester:  Kérem,  aki  egyetért  a  lejárt  határ  idejű  határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóval és az előző ülés óta eltelt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatóval, kézfeltartással szavazzon.

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  260/2017.  (XII.7.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja a lejárt határ idejű határozatok végrehajtásáról
szóló  beszámolót  és  az  előző  ülés  óta  eltelt  fontosabb  eseményekről  szóló
tájékoztatót.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.)     Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött ingyenes tulajdonba adásról
szóló szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésére 

Szalai  Zoltán  polgármester:  Az  előterjesztésnek  megfelelően  javaslom  a  nyilatkozat
megtételét a Farád, 5801 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kötelezettségünk teljesítéséről.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A  képviselő-testület  6  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  következő
határozatát:
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Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  261/2017.  (XII.7.)
határozata
A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel 2013. november 21.
napján aláírt megállapodás V.5. pontjában előírt kötelezettségének megfelelően a
következő nyilatkozatot teszi:
Az  önkormányzat  a  részére  ingyenesen  átvett  Farád,  5801  hrsz-ú  ingatlant  a
megállapodásban  vállalt  „Beépítetlen  terület  –  parkoló”  hasznosítási  cél
megvalósítására használta fel 2017. évben.
A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy döntéséről  értesítse  a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. december 31.

3.)     Javaslat „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” c. pályázaton való
részvételre

Szalai  Zoltán  polgármester:  Lehetőség  van  pályázat  benyújtására  a  testvér-települési
programok  és  együttműködések  kiírásra.  A pályázat  felhívást  a  Bethlen  Gábor  Alap  Zrt
jelentette  meg,  önerő  biztosítása  nem  szükséges.  Javaslom  a  pályázat  benyújtását  és  az
előterjesztés szerinti megbízási szerződés megkötését a Produktív Kft képviselőjével, Piller
Istvánnal.

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  262/2017.  (XII.7.)
határozata
Farád Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap „Testvér-
települési  programok  és  együttműködések  2018”  című  pályázati  felhívásra
1.900.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás igényléséhez.
A  képviselő-testület  a  pályázat  elkészítésével  Piller  István  egyéni  vállalkozót
(Produktív Iroda, 9022 Győr, Tarcsay Vilmos u. 24.) bízza meg bruttó 69.000.-Ft,
azaz hatvankilencezer forint összegért.
Felhatalmazza  a  testület  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásával  és
megvalósítással  kapcsolatos  valamennyi  szükséges  intézkedés,  jognyilatkozat
megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal illetve 2017. december 15.

4.)     Javaslat megbízási szerződés megkötésére a TOP-3.2.1-15-GM1 pályázat ügyében
Szalai  Zoltán  polgármester:  Mint  ismert  a  képviselő-testület  előtt  Farád  gesztorságában
beadott  TOP  pályázat  Bősárkány  és  Sopronnémeti  községgel,  támogatásban  részesült.
Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítésére  Farád  13.056.667.-  Ft,  Bősárkány
5.703.824.-Ft, Sopronnémeti község 1.711.147.-Ft támogatásban részesült. Műszaki ellenőri
tevékenységre és kötelező képzés lebonyolítására szerződést kell kötni. A beadott árajánlatok
a következők:

a) Pomatia Kft (1139 Budapest, Hajdú utca 11.)
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Beszerzés tárgya                                      nettó ár (Ft)        ÁfA (Ft)             Bruttó ár (Ft)
Műszaki ellenőri feladatok ellátása 236.000 63.720 299.720
Kötelező képzés                                                    120.000              32.400               152.400
Összesen: 356.000 96.120 452.120

b) DUMOD Általános Vállalkozó és Innovációs Kft (1132 Budapest, Röntgen utca 9.)
Beszerzés tárgya                                      nettó ár (Ft)        ÁfA (Ft)             Bruttó ár (Ft)

Műszaki ellenőri feladatok ellátása 210.000 56.700 266.700
Kötelező képzés                                                    110.000              29.700               139.700
Összesen: 320.000 86.400 406400

c) Szlávik és Kolláth Kft (2016 Leányfalu, Mogyorós u. 2.)
Beszerzés tárgya                                      nettó ár (Ft)        ÁfA (Ft)             Bruttó ár (Ft)

Műszaki ellenőri feladatok ellátása 155.000 41.850 196.850
Kötelező képzés                                                     80.000               21.600               101.600
Összesen: 235.000 63.450 298.450

Szalai Zoltán polgármester: Javaslom a Szlávik és Kolláth Kft (2016 Leányfalu) ajánlatának
elfogadását, megbízási szerződés megkötését.

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  263/2017.  (XII.7.)
határozata
1. A  képviselő-testület  „Farád,  Bősárkány  és  Sopronnémeti  községek

középületeinek energetikai korszerűsítése” című TOP-3.2.1-15-GM1-2016-
00024  azonosítószámú  projektjével  kapcsolatban  műszaki  ellenőri
feladatok ellátására 155.000.-Ft + 41850.-Ft Áfa, összesen bruttó 196.850.-
Ft  és  kötelező  képzés  lebonyolítására  80.000.-Ft  +  21.600.-Ft  Áfa,  azaz
bruttó  101.600.-Ft,  mindösszesen  298.450.-Ft,  azaz
kettőszázkilencvennyolcezer-négyszázötven  forint  összegben  megbízási
szerződést  köt  a  Szlávik  és  Kolláth  Kft-vel  (székhely:  2016  Leányfalu,
Mogyorós utca 2.).

2. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  megbízási  szerződés
megkötésére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal 

 

5.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

5/a Az óvoda leállási kérelméről vélemény kialakítása
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és Farádi
Konyha intézményvezetője kérelmet adott be a Társulási Tanácshoz, hogy engedélyezze az
óvoda zárva tartását 2017. december 27-29 között három napra. A szülők között elvégezték a
felmérést, egy gyermekre sem kérik a nyitva tartást.
Szalai Zoltán: Javaslom, hogy támogassuk a kérelmet a véleményünk kialakításában.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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A képviselő-testület  6  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  következő
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  264/2017.  (XII.7.)
határozata
A képviselő-testület megtárgyalta a Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda és
Farádi Konyha kérelmét és a következő véleményt alakította ki:
Támogatja az óvoda zárva tartását 2017. december 27-29 közötti három napos
időszakra.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  véleményét
ismertesse a Farádi Óvodai Társulás Társulási Tanácsának ülésén.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

5/b           Döntés  a  Csorna  Térségi  Önkormányzatok  Társulása  Társulási
Megállapodásának módosításáról

Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a magyarkeresztúri idősek otthona kiszervezése
miatt van szükség a társulási megállapodás módosítására. Javasolja, hogy az előterjesztésnek
megfelelően fogadják el a társulási megállapodás módosítását.

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  265/2017.  (XII.7.)
határozata

1. Farád  Község  Önkormányzatának  Képviselő-  testülete  a  Csorna
Térségi  Önkormányzatok  Társulása  Társulási  Megállapodásának
jelen határozat melléklete szerinti módosítását elfogadja.

2. Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Térségi  Önkormányzatok
Társulása elnökét értesítse, a Társulási Megállapodást aláírja.

Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal 

5/c Javaslat a Pannon-Víz  Zrt vagyonkezelési szerződés-tervezetének megtárgyalására
Szalai  Zoltán  polgármester:  Megérkezett  a  Pannon-Víz  Zrt  tervezete  a  vagyonkezelési
szerződésre.  Az ivóvíz ellátásban több település  érintett,  a  szennyvíz-rendszerben kevesen
vagyunk.  A vagyonkezelési  szerződés mellett  ki  kell  jelölni  a  gesztortelepülést.  Javaslom,
hogy a döntésünket halasszuk el a következő ülésre, addig több információval rendelkezünk.

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

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  266/2017.  (XII.7.)
határozata
A képviselő-testület a Pannon-Víz Zrt (Győr, Országút u. 4.) vagyonkezelési
szerződés-tervezete ügyében elhalasztja döntése meghozatalát.

Felelős: Szalai Zoltán
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Határidő: azonnal illetve 2017. december 31.

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

kmf.

Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
polgármester jegyző

Horváth Tibor Potyondi Veronika
jegyzőkönyv-hitelesítő
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