PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác Kossuth Lajos u. 1.
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Porpác Község Önkormányzata KépviseLő-testülete 2018. szeptember 4-én (kedden)
16.30 órai kezdette] a Porpáci Hivatalban rendkívüli, nyilvános ülést tan, amelyre meghívom.
NAPIREND
1.1 Porpác
jóváhagyása.

község

ivóvízellátási

rendszerére

vonatkozó

gördülő

fejlesztési

terv

Elöadó: Tóth Teodóra polgármester
2.! Tájékoztatás a Porpác 123/2 hrsz-ú területen található 20 db nyárfa értékesítéséről
hozott döntés végrehajtásáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3.! Tájékoztatás, Porpác Község Önkormányzata tulajdonában álló külterületi utakkal
kapcsolatos beadványról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Porpác, 2018. augusztus 31

Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
IEGYZŐKÖNYV
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 4-én
(kedden) 16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó,
Schimmemé Schweiger Katalin,
Süle Emöné képviselők, összesen 4 Fő.
Távolmaradását előzetesen jelezte:
Tóth Teodóra polgármester.
Tanácskozási jo2zal jelen van:
Sütő Károly aljegyző.
Jelen van továbbá:
Fider-Lok Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Szalainé Potyi Anita alpolűrmester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
fljékoztatja a képviselőket, hogy Tóth Teodóra polgármester asszony munkahelyi
elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
tekintve, hogy a megválasztott 5 Fő települési képviselő közül 4 fő jelen van. Javasolja a
meghívó szerinti napirend elfogadását
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
I .1

Porpác község ivóvízellátási rendszerére
jóváhagyása.
Előadó: Szalainé Potyi Anita alpolgármester
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Tájékoztatás a Porpác 123/2 hrsz-ú területen található 20 db nyárfa értékesítéséről
hozott döntés végrehajtásáról.
Előadó: Szalainé Potyi Anita alpolgármester
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Tájékoztatás, Porpác Község Önkormányzata tulajdonában álló külterületi utakkal
kapcsolatos beadványról.
Előadó: Szalainé Potyi Anita alpolgármester
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terv

11 Napirendi pont: Előadó: Szalainé Potyi Anita alpolgármester
Szalainé Potyi Anita alpolúrmester: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos
előterjesztéshez.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

4 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

21 12018.(IX.04.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. Törvény (továbbiakban: Vkszt.) 1. c) alapján Porpác község közigazgatási
területén a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős a V002 jelű Porpác ivóvizellátási
rendszer 15 éves, 2019 és 2033 közötti évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét a Vkszt.
11 .-a alapján véleményeltérés nélkül tudomásul veszi, jóváhagyja. A gördülő fejlesztési
tervben foglalt munkálatok elvégzésére a rendelkezésre álló források rnggvényében kerülhet
sor.
A képviselő-testület felkéri a Vasivíz Zrt.-t, hogy a gördülő fejlesztési terveket Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) nyújtsa be
jóváhagyásra, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hivatal eljárásához szüksé2es,
a gördülö Fejlesztési tervek készítésére, a Hivatalhoz történő benyújtására és a hatósági
eljárásban való képviseletre vonatkozó meghatalmazást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
2.1 Napirendi pont: Előadó: Szalainé Potyi Anita alpolgármester
Szalainé Potyi Anita alpolízármester: A képviselő-testület március 20-án hozott határozata
szerint Dolgos Ferenc részére értékesíti a Porpác 123/2 ingatlanon lévő 20 db nyárfát.
A szerződés 2018. március 26. napján aláírásra került azzal, hogy a munkálatok elvégzésének
határideje 2018. április 30. napja, a terület helyreállításának határideje 2018. május 31.
Vevö a faanyag Letermelését 2018. ápriLis 14-én megkezdte, azonban a szerződésben
meghatározott határidőig
2018. május 31-ig
a munkát maradéktalanul nem tudta
elvégezni. A Vevő a határidő módosítását annak lejártáig nem kérte. A szerződés 10.
pontja szerint Vevő felróható késedelme esetén kötbért köteles fizetni.
Vevő 2018. augusztus 15. napján kelt levéllel fordult az önkormányzathoz, amelyben
kérelmezi. hogy a szerződésben meghatározott helyreállítási határidő 2018. december 31.
napjáig kerüljön meghosszabbításra. Indokolása szerint a faanyag elszállítását, illetve a
helyreáLlítási munkálatokat azért nem tudta elvégezni, mert a fűrészüzem nem tudta elváflalni
a faanyag feldolgozását. Az ágak, illetve a hulladék faanyag elégetéséről a tűzgyújtási tilalom
miatt nem tudott gondoskodni. Mivel a területet saját maga használja, így a terület
használhatatlan állapotával csak saját magának okoz kárt.
Az önkormányzat sosem szabott ki büntetést a lakosokra, ezért a kötbér érvényesítésétől jelen
esetben eltekintene. Azonban a helyreállításra 2018. december 31-ig kért határidőt túl
hosszúnak tartja hiszen a határidő lejárta óta már 3 hónap eltelt ezért október 31-ig
javasolja azt meghosszabbítani. A tűzgyújtási tilalom Porpácon június 1. napjától volt
hatályban, a terület helyreállítására pedig május 31. volt a határidő, ezért nem tartja
elfogadhatónak, hogy vevő a kérelemben arra hivatkozva nem égette el az ágakat, illetve a
hulladék faartyagot.
Kéri, hogy a képviselő-testület tagjai mondják el véleményüket.
—

—

—

-

—

-

Bódi Ildikó képviselő: A határidő október 31. napjáig történő meghosszabbítását jónak tartja.
Schimmemé Schweher Katalin képviselő: Megfelelőnek tartja a határidő, október 31. napjáig
történő hosszabbítását, azzal, hogy amennyiben addig sem végzi el Vevő a szerződésben
vállalt feladatokat, akkor érvényesíteni kellene a kötbért.

Szalainé Potvi Anita alpol2ármester: Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás
nem érkezjk, a határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.
Süle Emőné képviselő: Jelzi, hogy személyi érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
A képviselő-testület egyhangúlag 3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:
-

—

22/2018.(IX.04.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Porpác 123/2 hrsz.-ú ingatlanon
található 20 db nyárfa kivágásával kapcsolatosan Dolgos Ferenc 9612 Porpác, Dózsa György
utca 14. szám alatti lakos kérelmének helyt ad. A képviselő-testület megállapítja, hogy a
késedelem Dolgos Ferencnek nem felróható, igy a kötbérrel kapcsolatos igényt nem támaszt
vevő felé. FelhataLmazza polgármestert, hogy kérelmezővel kössön Új megállapodást, amely
a helyreállítási határidőt 2018. október 31. napjában határozza meg. A megállapodásban a
késedelmi kötbér fizetési kötelezettséget és annak mértékét a 327.200,-Ft bruttó vételár 1%w’nap, de maximum 30% ismételten rögzíteni kell.
—

—

Határidő: azoimal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
Süle Emőné kéjjviselő: Személyi érintettsége miatt nem vett részt a szavazásban, mivel
Dolgos Ferenc leányának férje. A képviselő-testületbe jutását megelőzően a képviselő-testület
több olyan döntést hozott, melyek rá és a családtagjaira nézve hátrányosak. Indulatosan beszél
olyan képviselő-testületi döntésekről, amelyek családjára nézve kedvezötlenek voltak,
konkrétan meg nem nevezve a döntéseket, azok tartalmát. Erős hangnemben sérelmezi az
alpolgármester asszony október 31-i határidőre vonatkozó javaslatát, a képviselők ezen
javaslatra vonatkozó támogató nyilatkozatait, a határozathozatalt. Véleménye szerint a
képviselő-testület nem a porpáci lakosoknak, hanem a „vidékieknek” és a képviselő-testület
tagjainak hoz, vagy akar hozni kedvező döntéseket. Konkrétumokat nem nevez meg.
Szalainé Potyi Anita alpolQármester: Kéri Süle Emőné képviselőt az üléshez méltó hangvételü
hozzászólásra, az Üres vádaskodás helyett konkrétumok megjelölésére.
Sütő Károly alje2yző: A képviselő-testület a határozathozatal során jogszerűen járt el. Dolgos
Ferenc kérésére „kívánságára” hozta meg 12/2018. (111.20.) számú határozatát a képviselő
testület és ez alapján fogalmazódott meg a vonatkozó adásvételi szerződés. Senki nem
kényszerítette a szerződő feleket, igy Dolgos Ferenc vevőt sem annak aláírására. A
szerződéskötés előzményeit nem is említve. Vevőnek a határidők lejártát követően, sőt azt
megelőzően tudatában kellett lennie annak, hogy a szerződésében meghatározott határidöket
nem tudja betartani. Kötelessége lett volna ezt a határidők lejártát megelőzően jelezni és
kérelmezni a határidők módosítását. Ennek ellenére a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársai 2018. augusztus 15. napján tartott helyszíni bejárás során észlelték, hogy vevő
még akkor sem végezte el a szerződésben meghatározott munkákat. Annak ellenére, hogy a
szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítése esetére kötbér kiszabása került
meghatározásra az adás-vételi szerződésben, melyet a szerződés aláírásával elfogadott. Vevő
csak a helyszíni bejárás során történt szóbeli tájékoztatása után fordult írásban a képviselőtestülethez.
Szalainé Potvi Anita alpolármester: Ennek ismeretében értelmezhetetlenek és sértöek
képviselő-asszony szavai és mondanivalójának hangneme, hangereje és stílusa. Ez nem méltó
a helyhez és az alkalomhoz. Kéri a képviselő asszonyt az Illő viselkedésmód betartására.

3d Napirendi pont: Előadó: Szalainé Potyi Anita alpolgármester
Szalainé Potvi Anita alpolEármester: Érkezett egy levél az önkormányzathoz, amiben több, az
önkormányzati feladatok ellátását érintő kritika került megfogalmazásra. Ezekre az állításokra
szeretne reagálni. A gondozatlan telkek tulajdonosai levélben felszólításra kerültek, hogy
tegyenek rendet a tulajdonukban álló területeken, nyírják le a hatalmasra nőtt gazt. Azonban
ez idáig nem történt semmi.

Sütő Károly aljezyző: Sajnos a felszólításon kívül az önkormányzat nem tehet semmit az
ügyben, mivel nincs olyan jogszabály, amiben szankció lenne megállapítva az elhanyagolt
ingatlanok tulajdonosaival szemben. Ennek hiányában pedig nem tud az önkormányzat
bírságot kiszabni. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, a tulajdonos kötelességéről
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összernggö tevékenységekről szóló
1/1986. (11.21.) EVM-EüM együttes rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:
„6. * (1) Ha ajogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a,) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) ajárdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
kőrüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.’1
De a jogszabály itt sem rendelkezik szankciókróL. Az önkormányzati Lépviselö-testület
állapíthatna meg szankciót önkormányzati rendeletben, de az sem itt sem máshol nincs.
Szalainé Potvi Anita alpolármester: A levélíró kitér az önkormányzati utak
gondozatlanságára is, hogy „nem csak ajátszótéren kellene füvet nyími, hanem mindenhol”.
Sütő Károly aljeyző: Sem Sárváron, sem más községben nincs elöirányzat külterületi utak
karbantartására betervezve. A külterületi utakat a gazdák tartják karban mindenhol, hogy a
területeiket meg tudják közelíteni, ezzel nem volt probléma sehol. Ha az önkormányzat a
külterületi utakkal foglalkozna, az más önkormányzati feladateflátásának rovására menne,
mivel ez elég sok pénz lenne.
Süle Emőné képviselő: Az önkormányzati területek sok helyen nincsenek lekaszálva. Csak
egy bizonyos házon túl.
Szalainé Potvi Anita alpohzármester: Úgy gondolja, hogy nem ismeri az összes önkormányzati
területet, jelezni kell, ha tud a képviselö asszony olyanról, ami kimaradt.
Sütő KároLy aljeayző: Amennyiben ajárda melletti szakaszra gondol a képviselő asszony, a
korábban említett 1/1986. (11.21.) EVM-EüM együttes rendelet szerint azt a tulajdonos
kötelessége rendben tartani.
Süle Emőné képviselő: A tulajdonos sok esetben a saját területét sem kaszálja le, nemhogy a
járda melletti területet. Csak azért hozta fel, mert a 41. számú ház után ez meg van oldva, ott
lekaszáltatta az önkormányzat.
Szalainé Potyi Anita alpokzármester: Nem lehetne-e egy határozatot hozni ezekre az esetekre,
egy bírság biztosan motiváló erővel hatna a tulajdonosokra. hogy a területüket tartsák
rendben.
Sütő Károly alieEvzö: Csak önkormányzati rendeletben lehetne szabályozni a szankcionálást.
Szalainé Potyi Anita alpohzármester: A levélíró azt hja, hogy 3 hónapja nincs közvilágítás.
Volt olyan utca, hogy több hétig nem volt valahol világítás, háromszor kellett bejelenteni a
hibát mire megtalálták. Több bejelentést tettek az utóbbi időben az E-on felé, ezeket a
hibabejelentéseket ki fogják számlázni. Ugy gondolja, hogy most vár egy kicsit és összegyűjti

a hibákat, nem egyesével Jelzi öket. Az ősszel végig fogja Járni az utcákat, hogy mindenhol
van-e világítás.
Mezőgazdasági, külterületi utakon keletkezett gödrök feltöltésével korábban a
polgármesternek kellett engedélyt adnia atmak, aki építési hulladékkal, törmelékkel szeretett
volna gödröt feltölteni az úton. Ez működött is. Azóta volt egy sor jogszabály módosítás,
aztán ez az eljárás megszűnt.
Sütő Károly aljeyző: Nem mindegy hogy mivel töltik fel a gödröket, a pala és a ck lap
például veszélyes hulladék.
Süle Ernöné képviselő: Az nem volt benne tudomása szerint. csak tégla és malter hulladék. Az
nem veszélyes. Mégis feljelentették az illetöt, aztán felszedették vele.
Szalainé Potyi Anita alpohármester: Voltak olyan esetek, hogy a polgármester asszonyt
megkérdezték, hogy kivihetik-e az építési törmeléket (nem veszélyes hulladék) ami nem volt
nagy darabokban. Azonban voltak feljelentések és utána úgy gondolták, hogy inkább akkor
senki semmit ne vigyen, ha ebből ilyen nagy problémák vannak. De az a minimum. ha valaki
szeretne ilyen hulladékot kivinni, akkor előbb kérdezze meg a polgármestert, de volt, amikor
ez nem történt meg. Tehát a lényeg, hogy szólni kell, meg kell kérdezni.
Sütő Károly aije2yző: Kér a levélíró írásbeli választ a levelére?
Süle Ernőné képviselő: Nem a levél a fontos, hanem hogy legyenek megoldva a dolgok. Fia
a levél írója nem kér írásbeli választ.

—

—

Szalainé Potyi Anita alpolármester: Többszöri panasszal élve a levélirónak, Süle Ernőnek az
a problémája, hogy az önkormányzati utak nem gondozottak, a fóldjeit nem tudja
megközelíteni. Erre mondta neki polgármester asszony, hogy adja be írásban panaszát.
Süle Emőné képviselő: Még az a probléma, hogy nincs vízlevezető árok a rőldek végében, a
földek egy része nem hasznosítható, mert folyton víz alatt van.
Sütő Károly alje%yző: Ez szinte az egész országban így van, több évtizedes probléma.
Bódi Ildikó képviselő: Nagyon sok helyen a gazdák elszántották az árkokat, mert annyira
ragaszkodtak a toldhöz. Most meg az a probléma, hogy nincs árok.
Sütő Károly aljegyzö: De ez nem most történi. hanem évtizedekkel ezelőtt.
Szalainé Potyi Anita alpolármester: Azt tanácsolták Süle Ernőnek, hogy fogjanak össze a
gazdák és beszéljék meg, hogy hogyan lehetne együttműködni. Polgármester asszony és maga
is partnerek abban, hogy segítenek a megbeszélés lebonyolitásában, a problémák közös
megoldásában és erre kéri az önkormányzati képviselőket Is.
Sütő Károly aliezyző: Ahogy Süle Ernőné képviselő mondta, nem az a lényeg, hogy
levelezgessünk, hanem hogy megoldódjanak a problémák, ezért elég a jegyzőkönyvbe
foglalni a levéllel kapcsolatos válaszokat, illetve, hogy a jövőben a képviselő-testület jobban
törekszik arra, hogy megoldódjanak az ilyen jellegű problémák.
A tájékoztatást a képviselő-testület elfogadja, alakszerű határozatot nem hoz.
Szalainé Potyi Anita alpolármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő
testület megtárgyalta, megköszöni ajelenlévők munkáját és az ülést bezárja.
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JELENLÉTI ÍV
Porpác Község Önkormányzata Képviselö-testülete 2018. szeptember 4-én
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Tóth Teodóra
Szalainé Potyi Anita
Bódi Ildikó
Schimmerné Schweiger Katalin
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