PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Po rpác, Kossuth Lajos u. 1.

MEGIIÍVÓ
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 6-án
16:30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban nyilvános ülést tart, amelyre meghívom.

(kedden)

NAPIREND
I. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2. „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Porpác Kossuth utca aszfaltozása” tárgyú
egyszerü beszerzési eljárás eredményének megállapítása. (helyszíni kiosziás,J
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
-

3. Nyárfák értékesítésére, kivágására közzétett hirdetmény nyertesének megállapítása.
(helyszíni kiosztás,)
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
4. Egyebek
Porpác, 2018. március 5.
I. Toth Teodora .1
polgantester
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác1 Kossuth Lajos utca 1.
JEGYZŐ KÖNYV
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 6-án (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Kivatalbaii megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Sehimmemé Schweiger Katalin,
Süle Emőné képviselők, összesen 4 fő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Bódi Ildikó képviselő.
Tanácskozási jo2al jelen van:
Sütő Károly aljegyző,
Kenesei Viktor jegyzökönyvvezető.
Tóth Teodóra polEármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve. hogy a megválasztott 5 fő települési
képviselő közül 4 fő Jelen van. Bódi Ildikó képviselő a távolmaradását előzetesen bejelentette.
Tóth Teodóra noldrmester: Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A képviselő
testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
1. Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokrót szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2. „Belterületi utak. járdák, hidak felújítása
Porpác Kossuth utca aszfaltozása” tárgyú
egyszerű beszerzési eljárás eredményének megállapítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
-

3. Nyárfák értékesítésére, kivágására közzétett hirdetmény nyertesének megállapítása.
Elöadó: Tóth Teodóra polgármester
4. Egyebek
Napirend után: Kérdések, bejelentések.

1./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra pohármester: Mivel a képviselők részéröl kérdés, hozzászólás nem érkezik, az
önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

4 igen, O nem és O tartózkodás szavazattal

az alábbi

-

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/20 18. (111.07.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról Szóló 4/2015. (11.18.) Számú rendeletének módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)
2.! Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra poláester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik. a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

4 igen, O nem és O tartózkodás szavazattal

-

az alábbi

7/2018.(1II.6.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Porpác, Kossuth Lajos utca burkolat
felújítása. Kivitelező kiválasztása” tárgyú egyszerű beszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja. Nyertes ajánlattevőnek a TIA 2002 Kft. (9600 Sárvár, Sótonyi u. 13.) ajátilanevöt
hirdeti ki.
A képviselő-testület a vállalkozási díj fedezetére bruttó 7.038.155,- Ft összegű forrást biztosít,
melyből a 2018. évi költségvetésben a Felújítási kiadások előirányzata között rendelkezésre
áll bruttó 6.703.004,- Ft, továbbá a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele terhére a
képviselő-testület a felújítási kiadások elöirányzatára bruttó 335.151,- Ft összegű forrást
átcsoportosít.
A képviselő-testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról a fenti előirányzat átcsoportosításnak
megfelelően 2ondoskodjon.
Határidő:
Felelős;

azonnal
Tóth Teodóra polgármester

3d Napirendi pont: Előadó; Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra yo1zármester; Javasolja, hogy Dolgos Ferenc ajánlata legyen elfogadva, mivel
Ő ajánlata volt a legmagasabb, továbbá a fakivágást követő rekultiváció is érdeke, mivel a
területet is Ő gondozza.
Süle Emőné képviselö: Bejelenti személyi érintettségét. mivel az ajánlattevők között közeli
hozzátartozója is van, ezért nem fog részt venni a szavazáson.
A képviselő-testület tudomásul veszi a bejelentést és kizáija Süle Emönét a szavazásból.

Tóth Teodóra poIármester: A határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 2 igen, 1 nem és O tartózkodás, és 1 Fő nem vett részt
a szavazáson nem hozott döntést.
-

—

Javasolja, hogy a képviselö-testület halassza cl egy héttel a döntéshozatalt.
Tóth Teodóra polármestcr: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta, megköszöni ajelenlévők munkáját és az ülést bezárja.

1; Tóth Teo’
polgárme

1:

címzetes főjgyző

JE LENLÉTI

Ív

Porpác Község Önkormányzata Képviselö-testülete 2018. március 6-án
megtartott üLéséről

Tóth Teodóra
Szalainé Potyi Anita
Bódi Ildikó
Sehimmemé Schweiger Katalin
Süle Emőné

