PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác, Kossuth Lajos u. 1.
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 24-én
16:30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban nyilvános ülést tart, amelyre meghívom.

(kedden)

NAPIREND
1.! Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról.

Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2.1 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása. (helyszíni kiosztás)
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3d Porpác Község Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
4.! Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
5.! Támogatási javaslat.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
6.1 Egyebek
Porpác, 2018. április 20.
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
IEG YZ Ő KŐ NY V
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 24-én (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Bódi Ildikó képviselő.
Schimmerné Schweiger Katalin,
Süle Ernőné képviselők, összesen 4 fő.
Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Szalainé Potyi Anita alpolgármester.
Tanácskozási jogal jelen van:
Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető,
Sütő Károly aljegyző.
Jelen van továbbá:
Fider-Lok Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Tóth Teodóra poIármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 5 Fő települési
képviselő közül 4 Fő jelen van. Szalainé Potyi Anita alpolgármester a távolmaradását
előzetesen bejelentette.
Tóth Teodóra polármester: Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A képviselő
testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
1.! Önkormányzati rendeíetalkotás az önkormányzat 2017. évi költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2.! 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3/ Porpác Község Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
4.! Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
5/ Támogatási javaslat.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

6/ Egyebek

NaDirend után: Kérdések, bejelentések.

1.1 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: Felkéri Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezetöt az
előterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Halászné Udvardi Sarolta gazdasái vezető: az önkormányzat 2017. évi gazdálkodását
38.705.673 Ft bevétellel, 23.036.443 Ft kiadással, 15.669.230 Ft költségvetési maradvánnyal
zárta. Az államtól a feladat finanszírozási rendszer keretében általános működtetésre, szociális
és gyermekjóléti feladatokra, valamint kulturális feladatokra kapott támogatás összege:
14.950.989 Ft. A szociális célú tűzifavásárlás támogatására 355.600 Ft összegű támogatást
kapott az önkormányzat.
E bevételi kört bővítik az egyéb működési célú támogatások
2.563.450 Ft összegben. Ezek: a közfoglalkoztatottak támogatása, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványáink támogatása. A
felhalmozási célú támogatások: a kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek
támogatására 750.000 Ft-ot nyert az önkormányzat pályázaton, a közfoglalkozratás
eszközbeszerzésének támogatására pedig 299.900 Ft-ot. Működtetési feladatok ellátására
19.662.011 Ft-ot fordított az önkormányzat. A dologi kiadások közül 1.055.941 Ft-ot
készletbeszerzésekre, 180.497 Ft-ot kommunikációs szolgáltatásokra 726.533 Ft-ot közüzemi
díjakra, 995.814 Ft-ot vásárolt élelmezésre, 285.077 Ft-ot karbantartási szolgáltatásokra,
2.830.105 Ft-ot egyéb üzemeltetési feladatokra, 14.655 Ft-ot kiküldetési kiadásokra,
1.778.380 Ft-ot Áfa kiadásokra és befizetési kötelezettségekre használt fel az önkormányzat.
Az ellátottak j uttatásaira összességében 1.283.154 Ft-ot fordított az önkormányzat.
(Tanévkezdési támogatásra, az időskorúak támogatására, gyermekek egyszeri támogatására és
rendkívüli települési támogatásokra. ) 925.044 Ft-ért fűnyíró kistraktor valamint szerszámok
kerültek beszerzésre. A könyvtári infrastruktúra megújítására eszközbeszerzésre 8.877 Ft-ot
és a falugondnoki szolgálat működési feltételeinek javítására 124.797 Ft-ot költött az
önkormányzat. A templom előtti tér térburkolatának kivitelezésére 817.173 Ft lett
felhasználva. A 2017. évben a Kossuth utca burkolat felújítására nyert pályázati összeg 2018ban kerül felhasználásra. Szabad maradvány felhasználásra 12.570.589,- Ft-ja van az
önkormányzatnak.
Tóth Teodóra polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az
önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással
rendeletet alkotja:
-

—

az alábbi önkormányzati

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzökönyv 1. számú mellékletét képezi.)
2.1 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polármester: A belső ellenőrzési tervet 2016. novemberében hagyta jóvá a
képviselő-testület, mely a normatíva felhasználás és a gépjármű használat, elszámolás
ellenőrzésére irányult. Kisebb hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés a gépjárműhasználat
szabályozásával kapcsolatban.

Sütő Károly aljeyző: Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja
nem merült fel. A megállapított kisebb hiányosságok megszüntetésre kerülnek, a javasolt
módosításokat tartalmazó új gépjármű üzemeltetési szabályzat elkészült, a következő testületi
ülésen a képviselő-testület dönthet az elfogadásáról.
Tóth Teodóra polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület 4 igen, O nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
13/2013.(IV.24.) Számú képviselő-testületi határozat
-

—

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete
tevékenységről szóló beszámoló tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

a

2017.

évi

belső

ellenőrzési

azonnal
Tóth Teodóra Erzsébet polgármester

3J Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polEármester: 2018.04. 15-től a közbeszerzési törvény rendelkezései szerint
elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani a
közbeszerzéseket, emiatt szükséges a szabályzat módosítása.
Sütő Károly aljegő: A módosítás a szabályzat lényegi részét nem érinti, csak az
elektronikus közbeszerzési rendszer hasznájatának szabályait állapítja meg.
Tóth Teodóra poiármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
14/2018.(JV.24.) számú képviselő-testületi határozat
—

-

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a44/2015. IXII.09./ számú határozatával
jóváhagyott, Porpác Község Onkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatát
(továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint módosítja:
1. A Szabályzat 3. * (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Az elkészült
közbeszerzési tervet az érintett évet követő 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv
megőrzéséért, és az abba történö betekintés lehetővé tételéért, valamint a Közbeszerzési
Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban
amennyiben a Közbeszerzési
Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját honlapon való közzétételéért, továbbá
a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési
eljárások e]ektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszerben
Elektronikus
Közbeszerzési Rendszer (EKR)
való kőzzétételéért és a Közbeszerzési Hatóság vagy a
jogszabályban az Önkormányzat ellenőrzésére feljogosított szervezet kérésére történő
megküldéséért a közbeszerzési referens a felelős.”
—

—

—

—

2. A Szabályzat 7.
(1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „elkészíti
közbeszerzési eljárást megindító Vagy meghirdetö felhívást, tájékoztatást és az eljárás
lefolytatásához szükséges közbeszerzési dokumentumokat,”.
3. Hatályát veszti a Szabályzat 7. (1) bekezdés h) pontja.
4. Hatályát veszti a Szabályzat 7. * (1) bekezdés o) pontja.
5. A Szabályzat 7. (1) bekezdés r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „gondoskodik
Önkormányzat EKR-be való rögzítéséről és a szervezet adatok karbantartásáról,
közbeszerzési eljárások nyilvánosságáról a Kbt. 43. (1) bekezdés a)-L’) pontja szerinti adatok
közzétételével, Így különösen a Kbt. 43. * (1) bekezdés c), d) és f) pontja szerinti adatoknak
az EKR-ben és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett elektronikus szerződéstárban való
közzétételérő], a Kbt. 43.
(1) bekezdés a), b), és e) pontja, valamint a Kbt. 103.
(6)
bekezdése és J 15. (7) bekezdése szerinti dokumentumoknak, valamint a Kbt. 113. (1)
bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásnak, a közbeszerzési tervnek, a szerződés
teljesítésére, az alkalmazott értékelési szempontokra és a jogorvoslati eljárásra vonatkozó
statisztikai űrlapnak az EKR-ben való rögzítéséről, valamint az EKR-ben az erre szolgáló
felületen az eljárás teljes iratanyagának utólagos rögzítéséről,”.
6. A Szabályzat 7. * (2) bekezdésében a
Kbt. 23. * (3) bekezdésében
szövegrész
helyébe a
Kbt. 27. * (3) bekezdésében...” szöveg lép.
7 A Szabályzat 8. * (2) bekezdés a) pontjában a
Jegyző
szövegrész helyébe a
címzetes főjegyző
szöveg lép.
8 A Szabályzat 8. * (2) bekezdés e) pontjában a
Jegyző
szövegrész helyébe a
címzetes főjegyző...” szöveg lép.
9 A Szabályzat 8. * (3) bekezdés b) pontjában a
Jegyző
szövegrész helyébe a
címzetes főjegyző
szöveg lép.
10. Hatályát veszti a Szabályzat 8. * (4) bekezdése.
11. A Szabályzat 8.
(7) bekezdésében a
Kbt. 23. * (3) bekezdésében
szövegrész
helyébe a
Kbt. 27. * (3) bekezdésében...” szöveg lép.
t2. A Szabályzat 10. * (4) bekezdésében a
szövegrész helyébe a
Jegyző
címzetes
főjegyző
szöveg lép.
13. A Szabályzat 11. * (1) bekezdésében a
Jegyző
szövegrész helyébe a ..címzetes
főjegyző
szöveg lép.
14. Az 1-13. pontokban meghatározott módosítások 2018. május 2-án lépnek hatályba.
„...

„.

Határidő:
Felelős:

2018. május 2.
Tóth Teodóra polgármester
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző

4.1 Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: A múlt héten derült ki, hogy ismét lehet pályázatot benyújtani
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A tavalyi évben ugyanezen
pályázati kiírásra nyújtott be az önkormányzat pályázatot a Kossuth utca burkolat felújítására,
amit meg is nyert. A pályázat benyújtásra nyitva álló rövid határidőre tekintettel csak azon
szükséges felújítások jöhetnek szóba, amikhez már megtörtént a megvalósításhoz szükséges
feladatok, erőforrások felmérése. Erre tekintettel a Kossuth utca járdafelújítására javasolja a
pályázatot benyújtani. A pályázat 85 %-os támogatású, erre tekintettel az önkormányzatnak
15% önerőt kell biztosítania.
Tervezett beruházási költség: 14.977.372 Ft.
Igényelt támogatás (85%): 12.730.766 Ft
Saját forrás ([5%): 2.246.606 Ft

Bódi Ildikó képviselő: A felújítandó járda betonból van? Nagyon rossz állapotban van?

Tóth Teodóra polármester: Igen, betonból van, esztétikailag elég rossz.
Süle Ernőné képviselő: Miből fog készülni az új járda, ha nyer az önkormányzat a
pályázaton?
Tóth Teodóra po1ármester: Aszfaltból készülne az új járda.
Tóth Teodóra pokármester: Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
15/2018.(W.24.) számú képviselő-testületi határozat
-

—

Porpác Község Önkormányzatának Képviselö-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igénylésére az alábbi pályázati célra.
Kossuth utca járdafelújítása Porpác 87/2, 87/4 hrsz)
A képviselő-testület a tervezett beruházás költségét bruttó 14.977.372 Ft összeggel
jóváhagyja. Az önkormányzat a pályázat útján 12.730.766 Ft vissza nem térintendő
támogatást igényel. A saját forrás összegét 2.246.606 Ft-ot az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében biztosítja.
Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
támogatási kérelem benyújtására és minden további jognyilatkozat megtételére, a szükséges
dokumentumok aláírására.
A képvise’ő-testület a pályázat nyertessége esetére kötelezettséget vállal arra, hogy az
önkormányzat költségvetésében a felújítási kiadások előirányzatai között a tervezett
beruházás összegét biztosítja, melynek forrásául a saját bevételekből származó Saját erő
mellett
a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl bevételi előirányzat
szolgál.
-

-

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester

5J Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra pol%ármester: A tavalyi évben támogatta az önkormányzat a porpáci Mária
Szeplötelen Szíve Katolikus Temp]om működését 300.000,- Ft-tal, A kérdés, hogy az
önkormányzat az idei évben is tudja-c ezt a támogatást biztosítani.
Schimmerné Schweier Katalin képviselő: Ha tavaly támogatta az önkormányzat, akkor idén
Is kellene. Be lett tervezve a költségvetésbe?
Halászné Udvardi Sarolta azdasái vezető: Tavaly is külön testületi döntés volt a
támogatásról, úgy került be a költségvetésbe.

Tóth Teodóra polgármester: A lakosság örülne, ha a ravatalozó rendbehozatala megtörténne.
Mivel nem önkormányzati tulajdonban van, ezért az önkormányzat nem tud pályázni a
felújítására. Viszont nem szabhatja meg az önkormányzat, hogy mire költse az egyház a
támogatást.
Sütő Károly aljeyző: Támogatási szerződés megkötése mellet nyújtja az önkormányzat a
támogatást 2019. február 15-ig történő elszámolási kötelezettség kikötésével.
Süle Ernőné képviselő: A ravatalozó felújítására 300.000,- Ft kevés lenne.
Tóth Teodóra polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület 4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi határozatot
hozza:
16/2018.(IV.24.) Számú képviselő-testületi határozat
-

—

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Miklós Plébániát, a porpáci Mária
Szeplőtelen Szíve Katolikus Templom működésének fenntartása céljából 300.000,- Ft
működési támogatásban részesíti a 2018. évben, melynek fedezete az önkormányzat 2017. évi
költségvetés maradványa. A támogatás kifizetésére 2019. február 15-ig történő elszámolási
kötelezettség mellett támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor. A képviselő
testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására, valamint
felkéri a Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal címzetes föjegyzőjét, hogy az összeg Porpác
Község Onkormányzata költségvetési rendeletének következő módosításakor kerüljön
beépítésre az önkormányzat költségvetési rendeletébe.
—

—

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző

Tóth Teodóra polármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta, megköszöni ajelenlévők munkáját és az ülést bezárja.
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1: Tóth Teodóra .1
polgármester

/:‘d’ zijártó Valéria :1
címzetes főjegyző
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. április 24-én
megtartott nyilvános üléséről

Tóth Teodóra
Szalainé Potyi Anita
Bádi Ildikó
Schimmerné Schweiger Katalin
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Süle Emöné
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