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

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

Szám: 105-17/2017/nyílt

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 21-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 
- Kollár Zsanett 
- Horváth Tibor
- Peszlen Imre

Igazoltan távollévő:
- Győrffy Miklós 
- Potyondi Veronika képviselő

Farádi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Pálfi Zoltánné jegyző

A meghívottak és a lakosság részéről: 0 fő

Szalai Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület
hét tagjából jelen van 5 fő, a testületi ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek  javasolja  Potyondi  János  alpolgármestert  és  Kollár  Zsanett
képviselőt.
A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 381/2017. (XII.21.)
határozata:
A képviselő-testület  jegyzőkönyv-hitelesítőnek  megválasztja  Potyondi  János
alpolgármestert és Kollár Zsanett képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy a 9.) napirendi pontban, az egyéb döntést igénylő
ügyeknél kerüljön megtárgyalásra:

mailto:farad.onkormanyzat@m-kabel.hu
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9/a Óvónői állás meghirdetése
9/b Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének felhívása:  Ellenkampány - Soros iroda
9/c Kapuvári Vízi-társulat kezelői szerződés tervezet

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 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3 Javaslat a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a
településképi arculati kézikönyv elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

4 Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

5 Javaslat a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

6 Javaslat a közcélú közvilágítási használati megállapodás aláírására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

7 Javaslat a vízi-közmű szolgáltatás vagyonkezelési szerződés aláírására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

8 Javaslat  a  Farád  Község  Önkormányzata  2018.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadására
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

9 Egyéb döntést igénylő ügyek
Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

     10.)Döntés föld bérleti szerződések ügyében
Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

    Zárt ülés napirendje: 
     11.)Döntés szociális ügyekben
           Előterjesztő: Pálfi Zoltánné jegyző

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  következő
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 382/2017. (XII.21.)
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:
- 261/2017.(XII.7.) határozattal döntöttünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel

aláírt megállapodásban foglalt kötelezettség teljesítéséről. Az értesítés megtörtént.
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- 262/2017.(XII.7.)  határozattal  döntöttünk  Testvér  települési  programok  és
együttműködések 2018 című pályázaton történő részvetelről.

- 263/2017.(XII.7.) határozattal döntöttünk aTOP-3.2.1-15-GM1-2016-00024 számú
projekt műszaki ellenőri feladatok és kötelező képzés lebonyolításáról. Megbízási
szerződés ………………

- 264/2017.(XII.7.) határozattal elfogadtuk Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda
és Farádi konyha három napos zárva tartását.

- 265/2017.  (XII.7.)  határozattal  döntöttünk  a  Csorna  Térségi  Önkormányzatok
Társulása  Társulási  megállapodás  módosításáról.  A  megállapodás  módosítása
megtörtént.

- 266/2017.(XII.7.)  határozattal  döntöttünk  a  Pannon  -  Víz  Zrt.  vagyonkezelési
szerződés tervezetének elhalasztásáról.

- 267-377/2017.(X.31.)  határozatokban  szociális  kérelmekről  döntöttünk,  az
érintettek megkapták a döntésről a határozatot.

A két ülés között eltelt fontosabb események: 
-    részvettem 2017.dec.08-án iskolai mikulás ünnepségen
-    2017. dec.11. Csorna  Egresyné
-    2017. dec.13.  Kapuvár
-    2017. dec.14.  FIDESZ
-    Csorna M85 elkerülő II.szakasz  2017. dec.15 átadó ünnepségén vettem részt
-    2017. dec. 17.  Szany
- A Farád-Jobaháza közötti kerékpárút átadására 2017. december 15-én 11 órakor

került 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 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  következő
határozatát:

Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 383/2017. (XII.21.)
határozata
A képviselő-testület  elfogadja  a  lejárt  határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló  beszámolót  és  az  előző  ülés  óta  eltelt  fontosabb  eseményekről  szóló
tájékoztatót.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

2.)     Javaslat az 1/2017. (II.1.) költségvetési rendelet módosítás
Kovács  Lászlóné  :  kötelező  változások,  bevételek  és  kiadások  módosításának
átvezetése, 2017. év végi költségvetési maradvány 40,5 mFt 
Szalai Zoltán polgármester: javasolja a költségvetési rendelet módosítását

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  Farád  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete   5  igen,   0   nem
szavazattal,  tartózkodás nélkül  megalkotja a 15/2017.  (XII.21.)  önkormányzati
rendeletét  a  költségvetésről  szóló  1/2017.  (II.17.)  önkormányzati  rendelete
módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
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3.)Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet megalkotására

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  384/2017.  (XII.21.)
határozata
A  képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy  a  Településképi  Arculati  Kézikönyv  és  a
Településképi  Rendelet  tervezetével  kapcsolatban  beérkezett  véleményeket
megismerte, és az azokra vonatkozó válaszokat elfogadja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  385/2017.  (XII.21.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja a Településképi Arculati Kézikönyvet.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

A szavazásban résztvevő képviselők szám 5 fő.
Farád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen, 0 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotja a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.22.)
önkormányzati rendeletét.

4.)     Javaslat  a  helyi  adókról  szóló  önkormányzati  16/2015.  (XII.3.)  rendelet
módosításáról
Szalai Zoltán: szükséges az önkormányzati rendelet kiegészítése

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Farád Község Önkormányzatának képviselő-testülete  5 igen,  0  nem szavazattal,
tartózkodás  nélkül  megalkotja  a  17/2017.  (XII.21.)  önkormányzati  rendeletét  a  helyi
adókról szóló 16/2015.(XII.3.) rendeletének kiegészítésére:
Farád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 16/2015. (XII.3.)
önkormányzati rendelete 4. §-a a következő, d.) ponttal egészül ki:

„ d) reklámhordozó esetében 0.- Ft/m2/év „

5.)     Javaslat a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatára
Szalai  Zoltán:  a  helyi  esélyegyenlőségi  programnak  két  évente  szükséges  a
felülvizsgálata.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  386/2017.  (XII.21.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja a felülvizsgálat elrendelését
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, de legfeljebb …………………….
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6.)     Javaslat a közcélú közvilágítási használati megállapodás aláírására
Szalai  Zoltán:  ismerteti  a  megállapodás  részleteit,  általános  előírásait,  törvényi
kötelezettségét illetve, hogy a megállapodásnak nincs pénzügyi vonzata.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  387/2017.  (XII.21.)
határozata
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a megállapodás aláírását javasolja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

7.)     Javaslat a vízi-közmű szolgáltatás vagyonkezelési szerződés aláírására
Szalai  Zoltán:  ismerteti  a  vagyonkezelési  szerződésben  foglalt  feltételeket  mind  a
vízszolgáltatás mind a szennyvíz-szolgáltatás igénybevételére.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  388/2017.  (XII.21.)
határozata
A  Képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy  a  vagyonkezelői  szerződés  aláírását  a
vízszolgáltatás tekintetében engedélyezi.  A szennyvíz-szolgáltatás vonatkozásában a
szerződés nem kerül aláírásra.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

8.)     Javaslat  a  Farád  Község  Önkormányzata  2018.  évi  belső  ellenőrzési  tervének
elfogadására
Szalai Zoltán felkéri Pálfi Zoltánné jegyzőt  az ellenőrzési terv ismertetésére.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  389/2017.  (XII.21.)
határozata
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi ellenőrzési munkatervét a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Pálfi Zoltánné jegyző 
Határidő: 2017. december 31.

9.)     Egyéb döntést igénylő ügyek
Szalai Zoltán ismerteti az egyéb döntést igénylő ügyeket:
9/a.  Megüresedett  óvoda  pedagógus  álláshely  meghirdetése  határozott  időre,  2018.
június 30-ig.
9/b. Kapuvári Vízitársulat kezelői szerződés 1 évre történő aláírásának javaslata.
9/c.  Szita  Károly  ,  a  Megyei  Jogú  Városok  Szövetségének  elnökének  felhívása  a
„Soros-irodákkal” és Soros György kampányával szembeni ellenkampányhoz történő
csatlakozáshoz.
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A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  390/2017.  (XII.21.)
határozata
A Képviselő-testület  úgy határoz,  hogy a  megüresedett  óvoda pedagógus  álláshely
hirdetése határozott időre történjen meg.

           Felelős: Varga Imréné óvoda vezető
Határidő: azonnal
Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  391/2017.  (XII.21.)
határozata
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Kapuvári Vízitársulat kezelői szerződése 1
éves időtartamra aláírásra kerüljön

            Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  392/2017.  (XII.21.)
határozata
A Képviselő-testület úgy határoz, Szita Károly , a Megyei Jogú Városok Szövetségének
elnökének  felhívására  a  „Soros-irodákkal”  és  Soros  György  kampányával  szembeni
ellenkampányhoz csatlakozik.

            Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

10.)            Döntés földbérleti szerződések ügyében
Szalai Zoltán: Karsay Sándorné és Kocsis László kérelmet nyújtottak be haszonbérleti
szerződés hosszabbítására

A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A  képviselő-testület  5  igen,  0  nem  szavazattal,  tartózkodás  nélkül  meghozza  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  393/2017.  (XII.21.)
határozata
A  Képviselő-testület  úgy  határoz,  Karsay  Sándorné  földbérleti  szerződését  2018.
december 31-ig meghosszabbítja, bérleti díj összegét 60000 Ft /ha értékben állapítja
meg.

           Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  394/2017.  (XII.21.)
határozata
A  Képviselő-testület  úgy  határoz,  hogy  Kocsis  László  bérleti  szerződését  2018.
december 31-ig meghosszabbítja, bérleti díj összegét 8000 Ft értékben állapítja meg.

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

kmf.

Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
polgármester jegyző

Potyondi János Kollár Zsanett
jegyzőkönyv-hitelesítő
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