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

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

Szám: 105-15/2017/nyílt

                                                 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült  Farád  Község Önkormányzata  Képviselő-testületének  2017.  október  31-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 
- Győrffy Miklós 
- Horváth Tibor
- Kollár Zsanett
- Peszlen Imre
- Potyondi Veronika képviselő

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

A meghívottak és a lakosság köréből részt vesz:  1    fő

Szalai  Zoltán  polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  testületi  ülés
határozatképes. 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Győrffy Miklós és Peszlen Imre 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  246/2017.(X.31.)
határozata:
A képviselő-testület  jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja  Győrffy Miklós
és Peszlen Imre képviselőt.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
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Szalai Zoltán polgármester ismerteti az ülés napirendjét, kéri hogy az egyéb döntést igénylő
ügyeknél az alábbiakat tárgyalja meg a testület:
4/1 A közvilágítás átalakítására tett javaslat megtárgyalása
4/2 Javaslat a lomtalanítás költségeinek vállalására
4/3 Óvoda átszervezése

Napirend:

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató az előző ülés
óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

2.) Javaslat  a  szociális  ellátásokról  szóló  4/2016.  (III.25.)  önkormányzati  rendelet
módosítására 

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

3.) Javaslat  a  Beledi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási  megállapodásának
módosítására

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

4.) Egyéb döntést igénylő ügyek 

4/1 A közvilágítás átalakítására tett javaslat megtárgyalása
4/2 Javaslat a lomtalanítás költségeinek vállalására
4/3 Óvoda átszervezése

Előterjesztő: Szalai Zoltán polgármester

Zárt ülés napirendje

5.) 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  alábbi
határozatát:

Farád  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  247/2017.(X.31.)
határozata
A képviselő-testület elfogadja a napirendre tett javaslatot.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgyalása:

1.       Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és tájékoztató az előző
ülés óta történt fontosabb eseményekről:

Szalai Zoltán polgármester:
- A 234/2017.(X.31.)  határozatunkkal  döntöttünk arról,  hogy csatlakozni  kívánunk a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztönpályázatához. A pályázat benyújtásra került.
- A  235/2017.(X.31.)  határozattal  döntöttünk  arról,  hogy  pályázatot  nyújtunk  be  a

„Helyi piac kialakítására. A pályázat benyújtásra került.
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- A  236/2017.(X.31.)  határozattal  döntöttünk  arról,  hogy  a  képviselő-testület  nem
javasolja  a  Farádi  Óvoda  Társulási  Tanácsnak  a  óvodapedagógusok  illetményének
eltérítését. Javaslat továbbítása megtörtént.

- A 237/2017.(X.31.) határozattal döntöttünk arról, hogy az óvoda átszervezését 2018.
szeptember  1.  napjától  javasoljuk  a  Társulási  Tanácsnak.  Javaslat  továbbítása
megtörtént.

-  A 238/2017.(X.31.)  határozatban  döntöttünk arról,  hogy az  ingatlanrész  átadásra
kerüljön  Joódy  Márton  Áron  részére.  Az  ingatlan-átadás  ügyében  a  szükséges
intézkedés megtörtént.

- A 239/2017. (X.31.) határozatban döntöttünk ingatlanvásárlásról bölcsőde részére. Az
adás-vétel megtörtént.

- A 240/2017. (X.31.) határozattal elfogadtuk a leendő bölcsőde tervezési összegét. A
vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

- A 241/2017.  (X.31.)  határozattal  elfogadtuk  a  szennyvíz-hálózat  megvalósításának
árajánlatát. A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.

- A 242/2017.  (X.31.)  határozattal  elfogadtuk  a  szennyvíz-hálózat  műszaki  ellenőri
árajánlatát. A megbízási szerződés aláírása megtörtént.

- A 243-245.(X.31.) határozatokban szociális ügyekben döntött a testület.
Az érintettek a döntést tartalmazó határozatot megkapták.

A két ülés között eltelt fontosabb események: 
- 2017. szept. 29-én Király Iván napon vettem rész az iskolában
- 2017. szept. 30-án Sopronnémetiben családi napon vettem részt, amit a megyei 

Vöröskereszt tartott
- 2017. okt. 6-án  Vidanet munkaterület átadásán vettem részt.
- 2017. okt.10-én  út átadáson vettem részt M85
- 2017. okt. 11-én pedig Jobaházán
- 2017. okt. 13-én közösségi házban tartott szoptatás világnapján is megjelentem
- 2017.okt. 14-én tartottuk az Idősek napját
- 2017. okt.18-án a helyi Védelmi Bizottság ülésén voltam Csornán 
- az 1956-os Forradalom és Szabadságharc megemlékezésein részt vettem: Farádi 

iskolai ünnepségen, a Csornai koszorúzáson, a Szanyi ünnepségen, és a Farádi 
gyalogtúrán

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

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  248/2017.(X.31.)
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
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2.)     Döntés a helyi szociális rendelet módosításáról

Szalai  Zoltán  polgármester:  javasolja  a  szociális  tűzifa  támogatásként  nyújtható  szociális
ellátások  esetében  a  jövedelem határ  emelését.  A családban  élőknél  300  %,  egyedül  álló
esetén 350 % jövedelem határt állapítson meg a testület.

A szavazásban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Farád Község Önkormányzatának képviselő-testülete  7 igen,  0  nem szavazattal,
tartózkodás nélkül megalkotja a 14/2017. (XI.1.) önkormányzati rendeletét a szociális
ellátásokról szóló 4/2016. (III.25.) önkormányzati rendelete módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3.)     Javaslat  a  Beledi  Szociális  és  Gyermekjóléti  Társulás  Társulási  megállapodásának
módosítása

Szalai Zoltán polgármester: Kormányzati funkció kiegészítése miatt társulási megállapodás
módosítása szükséges.

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  249/2017.(X.31.)
határozata
Kormányzati  funkció kiegészítése miatt  a Beledi Szociális  és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint elfogadja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert,  hogy ezen döntésről a társulási
tanács elnökét értesítse.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal ill. 2017. okt. 31.

4.)     Egyéb döntést igénylő ügyek

4/1 Közvilágítás átalakítására tett javaslat megtárgyalása
Szalai  Zoltán  polgármester:  megkeresett  Kiss  Mihály  az  egyik  lámpákat  gyártó  cég
képviselője  és  ajánlja  termékeiket  a  közvilágítás  javítására.  Példának  felhozta
Bágyogszovátot, ahol 4 típusú lámpát szereltetnek fel.
 Potyondi János alpolgármester: Mindig elhúzzák előttünk a mézesmadzagot, hogy olcsóbban
megtudják oldani a közvilágítást, de mégsem lesz olcsó mert nálunk dupla annyi égőt kell
szerelni mint amennyi jelenleg van. 
Szalai Zoltán polgármester javasolja, hogy keressenek fel olyan települést ahol már ezzel a
módszerrel történik a közvilágítás.

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  250/2017.(X.31.)
határozata
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A képviselő testület úgy határoz, hogy közvilágítás ügyben helyszíni szemle
után  hoz  döntést.  Felkeres  több  olyan  települést  ahol  már  megtörtént  a
közvilágítás korszerűsítése.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

4/2.  Javaslat a lomtalanítás költségeinek vállalására
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a lomtalanítás a mai napon befejeződött, a
beszállítás  megtörtént.  Az  ingyenesen  biztosított  részt  meghaladjuk,  az
Önkormányzatnak még fizetni kell 443.400.- Ft-ot. Javasolja az összeg kifizetését.

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  251/2017.(X.31.)
határozata
A képviselő testület támogatja a 443.400.- Ft lomtalanítási díj kifizetését, mely
összeget a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

4/3. Óvoda átszervezése
Szalai Zoltán polgármester elmondja, hogy a múlt ülésen is szóba került az átszervezés
ügye. Javasolja, hogy a testület véleményként tárja a Társulási Tanács elé, hogy 2018.
szeptember 1-től a székhelyen működő csoportok szám a háromról kettőre csökkenjen.
A munkáltató jogi képviseletére munkajogász felkérését javasolja.

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  252/2017.(X.31.)
határozata

1. A képviselő  testület  a  Farádi  Óvodai  Társulás  Társulási  Tanácsának  az  óvoda
átszervezésével kapcsolatban a véleményét a következők szerint alakította ki:
A  Farádi  és  Bogyoszlói  Meseerdő  Óvoda  és  Farádi  konyha  intézmény
átszervezését tartja szükségesnek 2018. szeptember 1.  napjától  olyan formában,
hogy az óvoda székhelyén a csoportok számát eggyel csökkentse és két csoportban
határozza meg. Ezzel összefüggésben a székhely óvodában dolgozók létszámát 2
fő  óvodapedagógussal  csökkentse.  A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,
hogy véleményéről értesítse a Farádi Óvoda Társulás Társulási Tanácsát. 

2. A  képviselő  testület  javasolja  a  Társulási  Tanácsnak,  hogy  az  átszervezéssel
kapcsolatos ügyeinek intézésére kérje ki munkajogász tanácsát és szükség esetén
bízza meg jogi képviselettel.
Felelős: Szalai Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

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

kmf.
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Szalai Zoltán Pálfi Zoltánné
polgármester jegyző

Győrffy Miklós Peszlen Imre
jegyzőkönyv-hitelesítő
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