PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác Kossuth Lajos u. 1
MEGHÍVÓ
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 27 -én (szerdán)
16:30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIREND

1.

Új képviselő eskütétele.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2. Beszámoló az Önkormányzat 2017. 1. félévi költségvetési gazdálkodásáról.
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3. Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetési
rejideletének módosításáról. (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
4. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat Szervezeti
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

és

Működési

Előadó: Tóth Teodóra polgármester
5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
6. Szociális étkeztetés biztosítása érdekében szerződéskötés a Csényei Óvodával.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
7. Egyebek.
Napirend után kérdések, bejelentések.

Porpác, 2017. szeptember 20.
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
IEGYZŐKÖNYV
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember
27-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott nyilvános
üléséről.
lelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó,
Schimmerné Schweiger Katalin,
Süle Ernőné képviselők, Összesen: 5 fő.
Tanácskozási iogEal lelen van:
dr. Bankits László Gazdasági és Városfejlesztési irodavezető
(Porpác Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2015. (11.18.) önkormányzati rendelet 16. * (2) bekezdése alapján
került kijelölésre a jegyzői feladatok ellátására).
lelen van továbbá:
Lok Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Tóth Teodóra polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott S fő települési
képviselő közül mindenki jelen van. Az ülést megnyitja.
A képviselő-testűlet az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIREND

1.

Új képviselő eskütétele.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3. Önkormányzati rendeletaikotás az önkormányzat 2017.
rendeletének módosításáról.

évi

költségvetési

Előadó: Tóth Teodóra polgármester
4. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

5. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
6. Szociális étkeztetés biztosítása érdekében szerződéskötés a Csényei Óvodával.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
7. Egyebek.
Napirend után kérdések, bejelentések.
1./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: Felkéri Süle Ernőné újonnan megválasztott képviselőt a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 28. (2) bekezdése
szerinti eskü letételére. Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tóth Teodóra polgármester és a képviselő-testület tagjai gratulálnak Süle Ernőnének a
képviselői-testületi tagsághoz.
2.1 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester:
előterjesztéshez.

Nem kíván

szóbeli

kiegészítést tenni

az írásos

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal
határozatot hozza:
-

-

az alábbi

31/2017.íIX.28.) Számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-9.
mellékletekben foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Tóth Teodóra polgármester
3.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polEármester: A költségvetés módosítását több dolog is indokolta,
egyrészt megérkezett az arculati kézikönyv elkészítéséhez az állam által biztosított
1M Ft Az arculati kézikönyvről korábban már esett szó. A lényeg, hogy meg lehet
határozni, hogy a településen adott utcában, milyen legyen az utcakép p1. milyen színű
2

legyen a cserép, a tető hajlásszöge, stb. Kéri, hogy a képviselők gondolkodjanak róla és a
későbbiekben térjenek még Vissza rá.
dr. Bankits László GazdasáEi és Városfeilesztési irodavezető: Az arculati kézikönyv,
illetve telepűlésképi rendelet elkészítésének határidejét 2018-ra kitolták. Az állam által
biztosított összeg megérkezett, az arculati kézikönyv elkészítéséhez szükség lesz egy
településtervező kiválasztására, alkalmazására, továbbá az előkészítés, elfogadás
időszakában települési főépítészt is alkalmazni kell.
Tóth Teodóra polgármester: A költségvetés módosítását indokolta még, hogy nem volt
betervezve a nyári diákmunka, továbbá a község által kapott támogatásokat is le kell
követni a költségvetési rendeletben Pl. szociális és gyermekjóléti feladatokra kapott
támogatás, a Zene Háza projekt keretében kapott támogatás, stb.
Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
-

-

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
önkormányza
az
t 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (11. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
4./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra poiármester:
előterjesztéshez.

Nem kíván szóbeli

kiegészítést tenni

az

írásos

Kérdés, hozzászólás hiányában a javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal az alábbi
önkormányzati rendeletet alkotja:
-

-

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2015. (11.10.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(Az önkormányzati rendelet teLjes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
5./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
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Tóth Teodóra polgármester: Porpác eddig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, ezt a jó szokást meg kellene tartani
a jövőben is. A támogatás összegérői a későbbiekben kell dönteni.
Szalainé Potyi Anita alpolgármester: Úgy néz ki, hogy még egy diák belép a rendszerbe.
Tóth Teodóra polgármester: További kérdés, hozzászólás hiányában a javaslatot
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és 0 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
-

-

32/2017.(IX.28.) Számú képviselő-testületi határozat

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a] Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű hallgatói,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó Fiatalok támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához,
valamint a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerhez (továbbiakban: ösztőndíjpályázat].
Felhatalmazza a polgármestert a csatiakozásról valamint az elektronikus adatbázis
használatáról szóló nyilatkozat aláírására.
b) Elfogadja az ösztöndíjpályázat „Általános Szerződési Feltételei”- t, és köte]ezettséget
vállal arra, hogy a pályázatok elbírálása és az ösztöndíj folyósítása során maradéktalanul
az „Általános Szerződési Feltételei”- ben foglaltaknak megfelelően Jár el. Az Általános
Szerződési Feltételek 12. pontja értelmében az elbírálás során az ösztöndíjrendszer
elbírálására elfogadott, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
támogatásáról szóló önkormányzati szabályzat (továbbiakban: Szabályzat] alapján jár el.
c) Az „A” és a „B” típusú pályázatot az 1. és 2. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá
és írja ki.
d] Az ösztöndíjpályázathoz szükséges saját rész meghatározásáról, a támogatások
összegéről a benyújtott pályázatok ismeretében dönt, és vállal kötelezettséget ezen
összegnek az önkormányzat 2018. évi költségvetésében történő tervezésére.
Határidő:

a/ pont tekintetében: azonnal
b/ pont tekintetében: folyamatos
ci pont tekintetében; legkésőbb 2017. október 2.
dl pont tekintetében; az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet elfogadásának időpontja

Felelős: Tóth Teodóra polgármester
67 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polEármester: Eddig a bögöti önkormányzattal felváltva hordta a község
az ételt mivel a bögöti önkormányzat már a Csényei Óvodából hordja ezért
4

költséghatékonyabb lenne, ha Porpác is áttérne a Csényei Óvodához. Hátránya, hagy
nyáron 3 hét szüntetet tartanak, illetve vannak még ezen kívül Is olyan időszakok,
amikor szünetel a konyha. Az Elamen-nel nem mondja fel Porpác a szerződést csak
szünetelteti, mivel a Csényei Ovoda konyhájával kapcsolatban még nem volt korábban
tapasztalata a községnek. Hogy a szünetek alatt is megoldott legyen az étkeztetés ezért a
szünetekben ideiglenesen Ismét hordhatná az Elamen-től a község az ételt
Szalainé Potvi Anita a]nolEármester: A Csényei Óvoda alacsonyabb áron adja az ételt, a
faluban sokan már azt beszélik, hogy ezután kevesebbet kell majd nekik is fizetni.
dr. Bankits László GazdasáEi és Városfejlesztési jrodavezető: Csak akkor kellene
kevesebbet fizetniük, ha a rendeletben módosításra kerül a térítési díj összege, így csak
az önkormányzat általi kiegészítés mértéke csökken. Az így keletkezett megtakarítást
másra is lehet költeni p1. a falubusz karbantartására. A szociális ellátásokról szóló
rendelet a szociális étkezés térítési díjának felülvizsgálatára évente egy alkalommal,
márciusban ad lehetőséget
Szalainé Potvi Anita alpolgármester: Többen érdeklődtek már, hogy 6k Is szeretnék az
ételt a Csényei Óvodából hordatni, mert jobb a minősége. Ha többen lesznek, akkor
további ládákat kell beszerezni az éthordóknak. Ha az eddigi 2 helyett 4 Ládát kell
elhelyezni a falubuszban az éthordóknak, akkor az idősek akiket Sárvárra kell bevinni
orvoshoz, vásárolni, stb. már be sem férnek.
-

-

Tóth Teodóra polgármester: A későbbiekben ki kellene két napot jelölni a héten, amikor
csak az időseket szállítja a falubusz, mindennap nekik sem kell Sárvárra menni.
A határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag S igen, O tartózkodás és O nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
-

-

33/2017.(IX.28.1 számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csényei Óvodával (9611 Csénye,
Ady Endre utca 2.; Képviseli: Simon Zsoltné intézményvezető] szociális étkeztetés
biztosítása tárgyában kötendő Szolgáltatási szerződést a melléklettel megegyező
tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert Porpác
Önkormányzata és a Csényei Ovoda közti Szolgáltatási szerződés aláírására.

Község

Határidő: azonnal
Felelős:
Tóth Teodóra polgármester
7.! Napirendi pont: EGYEBEK
Szóbeli előterjesztés
A.! Szalainé Potyi Anita alpolgármester: A nyárfák, amiket a vihar megtépázott
életveszélyesek, ezért ki kell őket vágatni. Ugy gondolja, hogy olyan vállalkozót kell
J

keresni a fák kivágására, aki a fák kivágásán felül teljesen eltakarítja a gallyakat is és a
falunak egy kis haszna is legyen belőle.

faanyagért hajlandó fizetni is, hogy a

Az egyik vállalkozó a focipályánál lévő 18-19 nyárfáért 300.000,- Ft-ot adna. Viszont még
van pár Ilyen fa a községben, ezért akár magasabb Is lehet az összeg.
A másik vállalkozó azt mondta, hogy megnézette erdésszel a szóban forgó fákat, aki azt
mondta, hogy betegek a fák, valószínű, hogy belülről korhadtak is. A vállalkozó kb.
250.000,- Ft-ot ajánlana a fákért
Tóth Teodóra polgármester: Megkeresett egy harmadik vállalkozót is, aki még nem
nézte meg a fákat Úgy gondolja, hogy meg kellene várni, hogy mit mond a 3. vállalkozó
és utána kellene dönteni. Mindenképpen írásbeli ajánlatot kell kérni és a vállalkozónak
nyilatkoznia kell arról, hogy teljes körű felelősséget vállal a kitermelésre.
B./ Tóth Teodóra polgármester: Polgár Brigitta a néhai Polgár József örököse írásban
kérelmezte, hogy a köztemetés költségének megtérítésére biztosítson neki
részletfizetési lehetőséget a község. Havi 2.000-3.000 Ft-ot tudna a törlesztésre
fordítani. Ezzel az összeggel 44 hónapig kellene törleszteni a tartozást ami 131.154,- Ft.
Bódi Ildikó képviselő: Van valami garancia arra, hogy Fizetni fog?
Tóth Teodóra polgármester: A szándék megvan, ha ügyvéd is bevonásra kerül az ügybe,
akkor annak a költsége meghaladná a köztemetés költségét, tehát ráfizetés lenne.
A javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O tartózkodás és O nem szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
-

-

34/2017.(IX.283 számú képviselő-testületi határozat

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Polgár Brigitta az
önkormányzat felé fennálló, köztemetés költségeinek megtérítéséből adódó tartozását
havi 3.000,- Ft összegű részletekben Fizesse meg.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert hogy a határozat végrehajtása érdekében
minden szükséges további intézkedést írásbeli, szóbeli jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő: azonnal
Felelős:
Tóth Teodóra polgármester
További kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Tóth Teodóra nolgármester: Megköszöni a részvételt, a képviselő-testületi ülést bezárja.
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dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző,1

JELENLÉTI

ÍV

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20 t7. szeptember 27-én
megtartott nyilvános üléséről

Tóth Teodóra

?5tv:

Szalainé Potyi Anita
Bódi Ildikó
Schimmerné Schweiger Katalin
Süle Ernőné
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