PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác, Kossuth Lajos u. 1.
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 25-én (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban nyilvános ülést tart, amelyre meghívom.

NAPIREND

1. Beszámoló az Önkormányzat 2018.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

I.

félévi

költségvetési

gazdálkodásáról.

2. Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
3. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatásról (kiegészítő támogatás alapján).
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályánthoz.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
5. Egyebek
Porpác, 2018. szeptember2l.
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Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
IEG YZ

Ő

KÖ NY V

Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 25-én
(kcdden) 16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Bódi Ildikó,
Schimmemé Schweiger Katalin,
Süle Emőné képviselők, Összesen 3 Fő.
Távolmaradását előzetesen bejelentették:
Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester.
Tanácskozási jotwal jelen van:
Sütő Károly aljegyző,
Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezető.
Jelen van továbbá:
Kenesei Viktor jegyzökönyvvezető.
Sütő Károly aljevző: Tájékoztatja a képviselő-testületi megjelenteket, hogy Tóth Teodóra
polgármester telefonon jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen, továbbá Szalainé Potyi
Anita alpolgármester késését jelezte. A szervezeti és működési szabályzat szerint a
polgármester, és az alpolgármester egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén a korelnök, azaz
Süle Emőné vezeti az ülést.
Süle Emőné korelnök, képviselő: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 5 fő települési
képviselő közül 3 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghivó szedntni napirend
elfogadását
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
1. Beszámoló az Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.
Előadó: Süle Emőné korelnök, képviselő
2. Önkormányzati rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról.
Előadó: Süle Emőné koreínök, képviselő
3. Rendeletalkotás aszociális célú tűzifa támogatásról (kiegészítő támogatás alapján).
Előadó: Süle Emöné korelnök képviselő
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz.
Előadó: Süle Emőné korelnök, képviselő
5. Egyebek

Lf Napirendi pont: Előadó: Süle Emőné korelnök képviselő
Süle Emőné korelnök képviselő: Felkéri Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezetőt a
beszámoló bemutatására.
Halászné Udvardi Sarolta azdasázi vezető: A költségvetésbe a 2017-es pénzeszkőzök teljes
egészében megérkeztek, ezen Felül az államtól a 201 8-as időszakra vonatkozó kiutalások egy
része is megtörtént. Az önkormányzat tervezett közhatalmi bevételeinek összege az első
félévben 510.834 Ft-volt. A működési bevételek összege, mely helyiségek bérbeadásából,
szociális étkezők térítési díjából, valamint faértékesitésböl származott elérte a 765.894 Ft-ot.
A kiadások alakulása a tervezettek szerint alakultak. működési kiadásként 7.975.333 Ft került
kifizetésre, ezen Felül 2.000.000 Ft kiadása keletkezett még az önkormányzatnak, amelyet a
képviselő-testületi döntésnek megfelelően ingatlan vásárlásra fordított az önkormányzat.
Süle Emőné korelnök képviselő: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

3 Igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

23/2018.(IX.253 számú képviselő-testületi határozat

Porpác Község Önkormányzata Képvise]ö-testülete az Önkormányzat 2018. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a szöveges értékelésben, valamint az 1-9. mellékletekben
foglaltakkal megegyező tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
2.! Napirendi pont: Előadó: Süle Emőné korelnök képviselő

Süle Emőné korelnök képviselő: Felkéri Halászné Udvardi Sarolta gazdasági vezetőt az
előterjesztés ismertetésére.
Halászné Udvardi Sarolta EazdasáEi vezető: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendeletének módosítása szükséges, mivel a korábbi képviselő-testületi döntések érintik az
önkormányzat költségvetését, Így ennek a lekövetése jelen rendeletmódosítással történik meg.
Az önkormányzat 300.000 Ft támogatáshoz is hozzájutott a tervezett kiránduláshoz, igy ezt a
nem tervezett bevételt is szerepeltetni kell.
Süle Emőné korelnök képviselő: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
érkezik, az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (1X26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. ([L 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzökönyv 1. számú mellékletét képezi.)

1/Napirendi pont: Előadó: Süle Emőné korelnök képviselő
Süle Ernőné korelnök képviselő: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

az alábbi

—

24/2018.(IX.25.) Számú képviselő-testületi határozat
A kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési önkormányzatok 2017.
évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló
1152/2018. (111.27.) Korm. határozatában hozott döntése alapján Porpác Község
Önkormányzata a 2017. évi szociális célú tüzelöanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatást 5 köbméter keménylombos tüzifa vásárlásához használja fel.
Porpác Község Önkormányzata az 5 köbméter kemény lombos fafajta vásárlásához szükséges
1000 Ft! m3+áfa mértékű önrészt vállalja, a kapott támogatáshoz az önrészt biztosítja, mely
2018. évi költségvetésben rendelkezésére áll.
Porpác Község Önkormányzata vállalja, hogy a kapott támogatást kemény lombos tűzifának a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.-től történő megvásárlására fordítja.
Porpác Község Önkormányzata előirányzatot biztosít továbbá a tűzifa szállításából ideértve
a rászorulókhoz való eljuttatást is
származó költségekre is, az önkormányzat 2018. évi
költségvetése terhére.
—

—

Porpác Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociátis célú tűzifában részesülötől
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra Erzsébet polgármester
Süle Emőné korelnök képviselő: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
érkezik, az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselö-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséhez kapcsolódó kiegészítő támogatásból származó
szociális célú tűzifa támogatásról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)
4.! Napirendi pont: Előadó: Süle Emőné korelnök képviselő

Süle Emőné korelnök képviselő: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

3 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

25/2018.(IX.25.) 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 Onkormányzati Ósztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, valamint a
Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez
(továbbiakban: ösztöndíjpályázat).
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis
használatáról szóló nyilatkozat aláírására.
b) Elfogadja az ösztöndíjpályázat „Általános Szerződési Feltételei”- t, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok elbírálása és az ösztöndíj folyósítása során maradéktalanul az
„Altalános Szerződési Feltételei”- ben foglaltaknak megfelelően jár el. Az Altalános
Szerződési Feltételek 12. pontja értelmében az elbírálás során az ösztöndíjrendszer
elbírálására elfogadott, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndij
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
uijaki.
d) Az ösztöndíjpályázathoz szükséges saját rész meghatározásáról, a támogatások összegérőí
a benyújtott pályázatok ismeretében dönt, és vállal kötelezettséget ezen összegnek az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében történő tervezésére.
Határidő:

aJ pont tekintetében: azonnal
b/ pont tekintetében: folyamatos
c/pont tekintetében: legkésőbb 2018. október 5.
d/pont tekintetében: az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet elfogadásának időpontja

Felelős: Tóth Teodóra polgármester
5.! Egyebek:
AJ Süle Emöné korelnök képviselő Bögöti Ferenc 2018. szeptember 22.-én töltötte be a 90.
életévét, javasolja, hogy a szokásoknak megfelelően a képviselő-testület kőszöntse fel.
A javaslatot a képviselő-testület elfogadja, alakszerű határozatot nem hoz.
Süle Emöné korelnök kéjwiselő Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő
testület megtárgyalta, megköszöni ajelenlévők munkáját és az ülést bezáija.
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korelnök képviselő

dr Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző\

JELENLÉTI ÍV
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 25-én
megtartott nyilvános üléséről

Tóth Teodóra
Szalainé Potyi Anita
Bódi Udikó

BLJ. .i4?-: q
.
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