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

MEGHÍVÓ

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én (kedden)
16:30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban rendkívüli ülést tart amelyre meghívom.

NAPIREND

I .1 Pályázat benyújtása kisteíepülési önkormányzatok alacsony összegű fejtesztéseinek
támogatására.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2.1 A viziközmű szolgáltatás ágazatonkénti Gördülő Fejlesztési tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
31 Munkamha Juttatási Szabályzat jóváhagyása.
flőadó: Tóth Teodóra polgármester
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én
(kedden) 16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott nyilvános rendkívüli
üléséről.
Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó.
Sehimmemé Schweiger Katalin képviselők, összesen 4 fő.
Tanácskozási jo%%al jelen van:
Sütő Károly aljegyző.
Jelen van továbbá:
Lok Ildikó jegyzőkönyvvezető,
Kenesei Viktor tanácsos.
Tóth Teodóra polármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 4 fő települési
képviselő közül 4 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
1.! Pályázat benyújtása kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2.! A viziközmű szolgáltatás ágazatonkénti gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3.! Munkaruha Juttatási Szabályzat jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
1.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polármester: A ..Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázati felhívásra szociális, egészségügyi és kulturális
pályázati céllal lehet pályázatot benyújtani. A kulturális cél tűnik a legtágabbnak. Az
elnyerhető támogatás mértéke Porpác esetében
a lakosságszám figyelembe vételével
750.000,- Ft, melyet ingatlan vásárlásra is lehet fordítani. Az ingatlan
-

-

vásárláshoz a településnek I .250.000,- Ft-ot kell biztosítania. A megvásárolandó ingatlan
tulajdonosa már alá ig írta a szándéknyilatkozatot.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik. a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza.

-

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

28/2017.(IX.05.) Számú képviselő-testületi határozat

Porpác Község Önkormányzata Képviselö-testülete pályázatot nyújt be a „Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” kiírt pályázati feihívásra az
alábbi pályázati célra:
Porpác 67/2 hrsz-ú ingatlan megvétele az önkormányzat kulturális tevékenységének
fejlesztése érdekében.
A képviselő-testület a tervezett adás-vétel összegét bruttó 2.000.000 Ft összeggel jóváhagyja.
Az önkormányzat a pályázat útján 750.000 Ft Vissza nem térintendő támogatást igényei. A
saját forrás összegét 1.250.000 Ft-ot az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására és minden további jognyilatkozat megtételére, a szükséges
dokumentumok aláírására.
A képviselő-testület a pályázat nyertessége esetén a beruházási kiadások előirányzatát
2.000.000 Ft-tal megemeli, melynek forrásául 750.000 Ft összegben a felhalmozási célú
támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatát, 1.250.000 Ft összegben a 2017.
évi költségvetésben jóváhagyott tartalékok jelöli meg.
A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt. hogy az önkormányzat költségvetéséről
szóló rendeletének ezen pótelőirányzartal történő módosításáról gondoskodjon.
Határidő: azomial
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
2.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polármester: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza.

-

4 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal

-

az alábbi

29/20 1 7SIX.053 Számú képviselő-testületi határozat

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. Törvény (továbbiakban: Vkszt.) l. c) alapján Porpác község közigazgatási
területén a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért Felelős a V002 jelű Porpác ivóvízellátási
rendszer 15 éves, 2018 és 2032 közötti évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a Vkszt.
l1.*-a alapján véleményeltérés nélkül tudomásul veszi, jóváhagyja. A gördülő fejlesztési
tervben foglalt munkálatok elvégzésére a rendelkezésre álló források üiggvényében kerülhet
sor.

A képviselő-testület felkéri a Vasivíz Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési terveket Magyar
Energetikai ás Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) nyújtsa be
jóváhagyásra, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hivatal eljárásához szükséges,
a gördülő fejlesztési tervek készítésére. a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági
eljárásban való képviseletre vonatkozó meghatalmazást aláiija.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
31 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester

Tóth Teodóra pol%ármester: Egy korábbi ellenőrzés kimutatta hiányosságként, hogy a
falugondnoknak nem került munkaruha biztosításra. A munkaruha biztosítása jogszabályi
kötelezettség, ezért került elkészítésre a Munkaruha Juttatási Szabályzat tervezet.
Szalainé Potyi Anita alpolármester: A munkaruha vásárlásra tervezett 50.000,- Ft
keretösszeget soknak tartja.
Tóth Teodóra j,olármester: Egyetért, a keretösszeget meg kellene felezni, tehát 25.000,- Ft
éves keretet biztosítani a szabályzat tervezet szerinti 12 hónapos kihordási idövel.
Tóth Teodóra nol2ármester: a határozati javaslat elfogadását a javasolt módosítással
szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza.

-

4 igen, O tartózkodás ás O nem szavazattal

-

az alábbi

30/20 1 7.(IX.05j számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Porpáe Község Munkaruha Juttatási
Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a
szabályzat aláírására.
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
költségvetésében a K3. Dologi kiadások eLőirányzatát Munkaruha beszerzése címén
25.000,- Ft-tal megemeli, melynek forrásaként a költségvetésben jóváhagyott tartalékot jelöli
meg.
A képviselő-testület felkéri a cimzetes főjegyzöt, hogy a fenti előirányzat átesoportosításnak
megfelelően az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról
gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester; Megköszöni a részvételt, a képviselő-testületi ülést bezárja.
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

Tóth Teodóra
Szalainé Potyi Anita
Bódi Ildikó
Schimmerné Schweiger Katalin

