PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác. Kossuth Lajos u. 1.
MEGHÍVÓ

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 14-én (kedden)
16:30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban ülést tart, amelyre meghívom.
NAPIREND
1./

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2.!

Porpác Község Önkormányzata 2018-2020. évi középtávú tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

3./

Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi kőltségvetéséről.
Előadó: Tóth Tendóra polgármester

4/

Porpác Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

5.!

Önkormányzati rendeletalkotás Porpác község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról, valamint Helyi Epítési Szabályzatáról szóló 15/2006. (X.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

6./

A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: dr. Szijártó Va’éria címzetes főjegyző

7./

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

8./

Pályázat benyújtásának támogatása a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” című felhívásra.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

9./

Iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

10./

Egyebek

Napirend után kérdések, bejelentések.
Porpác, 2017. február 10.
Teodóra :/ s.k.
( /: Tóth
po1gár
rester
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth u.1.
JEGYZŐKÖNYV
Készült; Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 14-én
16:30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott üléséről.
lelen vannak: Tóth Teodóra polgármester
Szalainé Potyi Anita alpolgármester.
Bódi Ildikó,
Schimmerné Schweiger Katalin,
Virág Eszter képviselők összesen: 5 fő.
Tanácskozási joEEaI jelen van:

dr. Bankits László irodavezető főjegyző megbízásából,
Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető.
A iegvzőkönvvet vezeti:
dr. Kiss Patrik tanácsos.
Tóth Teodóra polRármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott S fő települési
képviselő közül 5 fő van Jelen van.
Javasolja a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND

1.!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2.!

Porpác Község Önkormányzata 2018-2020. évi középtávú tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

3./

Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
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Porpác Község Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyása
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

5.!

Önkormányzati rendeletalkotás Porpác község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról, valamint Helyi Epítési Szabályzatáról szóló 15/2006. (X.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Tóth Teodóra polgármester
6.!

A polgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: dr. Szíjártó Valéria cfmzetes főjegyző

7./

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

8./

Pályázat benyújtásának támogatása a KÖFOP-t2.1-VEKOP-16 kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos
kiterjesztéséhez” című felhívásra.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

9./

Iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

1O./

Egyebek

Napirend után kérdések, bejelentések.
1.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Halászné Udvardi Sarolta gazdasáEi vezető: A mostani módosításban került többek
között beépítésre a falugondnok bére, valamint a szociális tűzifa támogatással
kapcsolatos költség. A 2016. év költségvetésének főösszege igy 34,9 millió forint lett
Tóth Teodóra polEármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja az önkormányzati
rendelet tervezettel megegyező önkormányzati rendelet megalkotását
A képviselő-testület egyhangúlag S igen, 0 tartózkodás és O nem szavazat mellett az
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
—

-

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (11.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (11. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
A
rendele
t teljes szövegét a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza./
/
1/ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polEármester: A középtávú terv elfogadása jogszabályi előírás, amelynek
meg kell előznie az Új költségvetés elfogadását.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag
alábbi határozatot hozza:

-

5 igen, O tartózkodás és O nem szavazat mellett

-

az

1/2017(11.14.) számú képviselő-testületi határozat
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Poprác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek és
fizetési kötelezettségeinek 2018-2020. évi középtávú tervét a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
3./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Halászné Udvardi Sarolta aazdasáEi vezető: A 2017. évi költségvetés főösszege jelenleg
63 millió forint. Ezt jelentősen megemelte az ivóvízminőség javításával kapcsolatos
pályázati pénz, valamint az adósságkonszolidációban nem részesűlt önkormányzatok
támogatásával kapcsolatban kapott pénz. A tavalyi évhez hasonló a központi támogatás,
összesen 12 millió forint A tervezett adóbevétel 1,3 millió forint 12 millió forint
tartaléka van a falunak, ami majd a tavalyi év zárszámadása után kerül beépítésre az idei
költségvetésbe. Nem érinti a porpáci költségvetést mégis tájékoztatja a képviselőket,
hogy a jogszabályi lehetőségeket kihasználva a közös hivatal köztisztviselői
illetményalapjának emeléséről fog várhatóan dönteni a sárvári képviselő-testület
Mindez azt jelenti, hogy a köztisztviselők illetményalapja 2017. január 1-ig
visszamenőleg 43.000,- Ft-ban Lesz megállapítva. A többletköltségeket természetesen
továbbra is Sárvár Város Önkormányzata fogja biztosítani.
Tóth Teodóra nolpármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja az önkormányzati
rendelet tervezettel megegyező önkormányzati rendelet megalkotását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és O nem szavazat mellett az
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
—

-

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2017. (ll.1S.) önkormányzati rendelete
az Onkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
JA rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza./
4.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra pol%ármester: Minden év március 31. napjáig kőtelező a közbeszerzési
terv elkészítése. A falugondnoki busz üzemanyag-beszerzéséhez, illetve az
ivóvízminőség javító pályázathoz kapcsolódóan lesz az önkormányzatnak idén
közbeszerzés köteles beszerzése.
Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag
alábbi határozatot hozza:

-

5 igen, O tartózkodás és O nem szavazat mellett

-

az

2/2017.(Il.14.) számú képviselő-testületi határozat
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Porpác Község Önkormányzata
2017. évi Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester,
Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
5./A Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polEármester: Övezeti besorolás változás módosítására vonatkozó
kérelmet tartalmaz az előterjesztés, amelyet ügyfél kérelmére indítana az
önkormányzat. A kérelmező az Artner-Agró Kit., amely vállalta az eljárással kapcsolatos
összeg költség megtérítését.
Kérdés, hozzászólás hiányában Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag
alábbi határozatot hozza:

-

5 Igen, O tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

-

az

3/2017.(Il.14.) számú képviselő-testületi határozat
I.) Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési
eszközök módosításra vonatkozó eljárást indít.
A rendezés célja és hatása: A településrendezési eszközők módosításának oka és célja
Porpác község fejlődése, a jogos magánérdek érvényesítése, a helyi építési előírások
változó igényekhez való igazítása.
Településszerkezeti tervet és helyi építési szabályzatot érintő változások:
1. Az önkormányzat kezdeményezi a Porpác, Csókakő major (095/4 hrsz] nyugati
részén az övezeti besorolás megváltoztatását falusias lakóterületre.
IL) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény és
a 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a fent leírtak
figyelembe vételével a településrendezési eszközök módosítását a képviselő
testület az Akcióterv Mérnöki Iroda Kit-nél (9730 Kőszeg, Bechtold I. u. 7.]
megrendeli bruttó 381.000,- Ft összegért. A tervezés költségviselője az
ARTNER-AGRO Kit (9621 Bögöt, Deák F. u. 16.].
III.)
A partnerségi egyeztetés jelen eljárásra vonatkozó szabályai
1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei
Li A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei a teljes nyilvánosság biztosítása
érdekében a következők:
a) az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján hirdetmény kifűggesztése, és
b) a
közterületeken
elhelyezett
önkormányzati
hirdetőfelületeken
hirdetmény kifüggesztése, és
c) a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalban személyes ügyfélfogadás
keretében tájékoztató anyag rendelkezésre bocsátása, és
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d) az előzetes tájékoztatási, vagy a munkakőzi tájékoztatási anyag elkészültét
követő 15 napon belül a Porpác község községházában tartandó lakossági
fórum.
1.2.
A 1.1. pont a], b) pontjai szerinti hirdetmény az adott eljárás tárgyától, típusától
függően az értelmezéshez szükséges részletezettséggel elkészített rövid összefoglaló
dokumentum, az 1.1. pont c) pontja szerinti tájékoztató anyag a hirdetményből és az
adott eljárási szakasznak megfelelő részletes szakmai anyagból (előzetes tájékoztató
anyag, vagy munkaközi tájékoztató anyag) áll. A lakossági fórum résztvevői Számára a
1.1. pont d) pontjában foglaltak szerint kerül rendelkezésre bocsátásra az adott
tájékoztatási (egyeztetési) anyag.
1.3.
Amennyiben a partnerek 1.1. pont szerinti tájékoztatása egyes módozatainak
időpontjai eltérnek, úgy a tájékoztatás megtörténtének időpontja a 1.1. pont a) pontja
szerinti tájékoztató megjelentetésének időpontja.
2. A partnerek javaslatainak, véleményeinek megadása, a javaslatok,
vélemények dokumentálása
2.1. A partnerek javaslatainak, véleményeinek megadása
a] írásban (postai úton, vagy személyesen eljuttatott levélben, vagy elektronikus
levélben], vagy
b] személyesen, vagy meghatalmazott útján szóban történhet
2.2. A személyesen, vagy meghatalmazott útján szóban megtett javaslatról, véleményről
jegyzőkönyvet kell felvenni.
2.3. A javaslatok, vélemények megadásának határideje az 1.1. pont szerinti tájékoztatás
napját követő naptól számított 15 nap.
2.4. A tájékoztatás egyes módozatainak megtörténtét, a partnerek által adott
javaslatokat véleményeket a képviselő-testületi döntéseket előkészítő iratokban (az ügy
aktájában, az előzetes tájékoztatási, munkaközi tájékoztatási anyagokban, valamint az
előterjesztésekben] az ügyiratkezelés szabályainak megfelelően kell dokumentálni és
nyilvántartani.
3. El nem fogadott javaslatok dokumentálása
3.1 Az el nem fogadott javaslatokat véleményeket
szakmai indokok esetén azok
részletes kifejtésével, jogszabályba ütköző javaslat, vélemény esetén a jogszabályra
történő hivatkozással írásban kell megindokolni, és a döntést írásban postai úton meg
kell küldeni az érintett partnernek, észrevételt tevőnek.
3.2 Az el nem fogadott javaslatokat véleményeket a képviselő-testületi döntéseket
előkészítő iratokban (az ügy aktájában, az előzetes tájékoztatási, munkaközi
tájékoztatási anyagokban, valamint az előterjesztésekben] az ügyiratkezelés
szabályainak megfelelően kell dokumentálni és nyilvántartani.
4.Közzététel
4.1. A telepűlésrendezési eszköz nyilvánosságát az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján történő közzététellel kell biztosítani.
4.2. Az 4.1. bekezdés szerinti közzétételt a hatálybalépés napjától a hatályon kívül
helyezésig folyamatosan biztosítani kell.
—

-

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
5./B Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
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dr. Bankits László irodavezető: Tájékoztatást ad a település építési szabályozási
folyamatairól. Jelen előterjesztés jogharmonizációs módosítás. Az elmúlt 10 év
jogszabályai módosításai nem lettek az önkormányzati rendeletben átvezetve. Továbbá
a Vas Megyei Kormányhivatal a tavalyi évben felülvizsgálta az Összes telepűlés helyi
építési szabályzatát, fgy az általuk tett javaslatok Is beépítésre kerültek az
önkormányzati rendelet-tervezetbe.
Tóth Teodóra uolgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja az önkormányzati
rendelet tervezettel megegyező önkormányzati rendelet megalkotását.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 Igen, O tartózkodás és O nem szavazat mellett
alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
—

-

az

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2017. (11.15.) önkormányzati rendelete a Porpác község Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2006.(X.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
/ A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza./
6./ Napirendi pont: Előadó: dr. Bankits László irodavezető
dr. Bankits László irodavezető: Elfogadta az országgyűlés azt az Mötv-t módosító
törvényjavaslatot, amely rendezi a kistelepülések polgármestereinek illetményét,
tiszteletdíját. A tiszteletdíj megállapításában a képviselő-testületnek nincs mérlegelési
lehetősége. A többletköltségre a költségvetésben megvan a fedezet. Amennyiben a
kormányzat a béremeléssel együtt járó folyamatok nyomon követése révén lehetőséget
és indokot lát arra, hogy a költségvetési oldalon a folyamatokba beavatkozzon, és az
önkormányzatok számára költségvetési támogatást nyújt úgy a fedezetet részben, vagy
egészben a támogatás fogja biztosítani.
Tóth Teodóra poluármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati
javaslat elfogadását
Tóth Teodóra polgármester nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egyhangúlag
alábbi határozatot hozza:

-

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazat mellett

-

az

4/2017.111.143 számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tóth Teodóra polgármester
illetményét 2017. január 1. napjától a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tőrvény (továbbiakban Mötv.) 71. (4) bekezdés a) pontja, valaminta
71. (5) bekezdése alapján havi bruttó 149.576,-Ft összegben állapítja meg.
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a Mőtv. 71.* (6) bekezdése alapján a
polgármester havi bruttó 22.436,-Ft összegű költségtérítésre jogosult
A képviselő-testület kéri a címzetes főjegyzőt, hogy a megállapított illetmény és
költségtérités kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
—

—
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Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
7./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester

dr. Bankits László irodavezető: Szintén érinti az Mötv. változása az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítását A képviselő-testületnek mérlegelési jogköre van arra
vonatkozóan, hogy a polgármester tiszteletdfjához viszonyítva maximum 90%-nak
megfelelő összeget állapíthat meg. Jelen előterjesztés nem változtat az eddigi 70%-os
mértékű tiszteletdíjon. A többietköltségre a költségvetésben szintén megvan a forrás.
Tóth Teodóra iolgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határozati
javaslat elfogadását
Szalainé Potyi Anita alpolgármester nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egyhangúlag
alábbí határozatot hozza:

-

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazat mellett

az

-

5/2017.(Il.14.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját
2017. Január 1. napjától Figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 8O. (2) bekezdésében foglaltakra a
polgármester tiszteletdíja 70 %-ának megfelelő összegben, havi bruttó 104.703,-Ft-ban
állapítja meg.
A képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a Mötv. 80.* (3) bekezdése alapján az
a’polgármester havi bruttó 15.705,-Ft összegű költségtérítésre jogosult
A képviselő-testület kéri a címzetes főjegyzőt, hogy a megállapított tiszteletdíj és
költségtérítés kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
—

—

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző
8.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodára polgármester
dr. Bankits László irodavezető: A helyi önkormányzatok országosan egységes
informatikai rendszereket fognak használni bizonyos szakrendszerekben. Az ehhez való
csatlakozás feltételei kialakításának támogatásáról szól a pályázati felhívás. Közös
hivatalok esetében csak a székhelytelepülés önkormányzata pályázhat, azonban a
felhívás szerint a tagönkormányzatok felhatalmazása is szükséges a pályázat
benyújtásához. A pályázati összeg 9.000.000,- Ft, amely 100%-os intenzitású, tehát
önrészt nem igényel.
Tóth Teodóra polgármester: Kérdés, hozzászólás hiányában javasolja a határoz
ati
javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag

-

S igen, O tartózkodás és O nem szavazat mellett

-

az
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alábbi határozatot hozza:
6/2017411.14.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását ás támogatását adja
ahhoz, hogy Sárvár Város Önkormányzata, mint a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
székhelytelepülésének önkormányzata, pályázatot nyújtson be a KOFOP-1.2.1-VEKOP16 kódszámú, „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer Országos
kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza Sárvár város polgármesterét a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a pá’yázat benyújtásával kapcsolatos
dokumentumok, jognyilatkozatok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
9./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: A körzethatárok nem változnak, Porpác továbbra is a
Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola körzetébe tartozik.
Kérdés) hozzászólás hiányában javasolja a határozati Javaslat elfogadását
A képviselő-testület egyhangúlag
alábbi határozatot hozza:

-

5 igen, O tartózkodás és 0 nem szavazat mellett

-

az

7/2017.(1L14.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő—testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 5O. (8) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a Vas
Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala által 2017/2018. tanévre
vonatkozóan megküldött sárvári tankerület Sárvári Nádasdy Tamás Altalános Iskolára
és a Sárvári Gárdonyi Géza Altalános Iskolára vonatkozó iskolakörzeti beosztásával
egyetért
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
10., Egyebek

Tóth Teodóra polEármester: A porpáci Plébániai Tanácsadó Testület kérelemmel fordult
az önkormányzathoz, melyben kérik, hogy lehetőségeihez mérten az önkormányzat
Járuljon hozzá a templom fenntartásához, felújításához. Részletesen ismerteti a levél
tartalmát a képviselő-testülettel. Szóbeli tájékoztatást kapott arról, hogy az esetlegesen
megítélt támogatást az elromlott orgona megjavítására, valamint a templom felújítására
kapott kölcsönösszeg tőrlesztésére fordítaná a testület.
Kollektív vita
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Tóth Teodóra pol%ármester: Megállapítja, hogy a kérelemmel kapcsolatos további
Információk beszerzése miatt a képviselő-testület a döntést a következő rendes
képviselő-testületi ülésig elhalasztja.
10.1 Egyebek
8./
Tóth Teodóra polEármester: Bekérte a tűzoltó egyesület 2017. évi tevékenységére
vonatkozó programtervét, amelyet ismertet a képviselő-testülettel. Kéri a képviselőket,
hogy gondolják át az egyesület támogatásának lehetőségét Véleménye szerint,
amennyiben az egyházat támogatná az önkormányzat a következő képviselő-testületi
ülésen, úgy az egyesület is megérdemelné a bizalmat. javasolja, hogy az erről való
döntést szintén halasszák a következő ülésre. Természetesen azt is meg kell vizsgálni
mind az egyesület, mind az egyház esetében, hogy rendelkezik-e, illetve milyen
mértékben rendelkezik az önkormányzat forrással a hasonló támogatásokra.
Megállapítja, hogy további információk beszerzése miatta képviselő-testület a döntést a
következő rendes képviselő-testületi ülésig elhalasztja.
Tóth Teodóra polgármester: Megköszöni a képviselő-testületi ülésen való részvételt, az
ülést bezárja.
Kmf.

1: Tóth Teodóra :/
polgármester

/: dr. Szij

rtó aléria
címzetes főjegyző

:1
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JELENLÉTI ÍV
Porpác község Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 14-i megtartott üléséről

Tóth Teodóra
Szalainé Potyi Anita
Bódi Ildikó
Schimmemé Schweiger Katalin
Virág Eszrer
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