PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác, Kossuth Lajos u. 1.
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 27-én (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban nyilvános ülést tart, amelyre meghívom.
NAPIREND
Zárt ülés:

1.!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
kérelmek elbírálása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

ösztöndíjpályázatra

benyújtott

Nyilvános ülés:
1.1

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról.
Előadó; Tóth Teodóra polgármester

2.!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

3.!

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodúsáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

4.!

Önkormányzati rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatásról (pályázat alapján).
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

S.,

Önkormányzati rendeletalkotás a szociális
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

6.1

Porpác község 2018-2023-as időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

7.1

„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése” tárgyú egyszerű
beszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapítása és a közszolgáltatási
szerződés jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

8.1

Az önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

9.!

Szerződéskötés hó eltakarítási feladatok ellátására Porpác Község közterületein
20t8-2019. évben

ellátásokról szóló 4/2015.

Előadó; Tóth Teodóra polgármester
10.!

Egyebek.

KÖZMEGHALLGATÁS
Porpác, 2018. november 23.
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1: Tóth Teddóra :1
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a

(11.18.)

Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
IEGYZŐKŐNYV
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülee 2018. november 27-én
(kedden) 16.35 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott nyilvános üléséről.

Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bádi Ildikó,
Schimmerné Schweiger Katalin,
Süle Ernőné képviselők, Összesen 5 fő.
Tanácskozási joggal jelen van:
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző.
Jelen van továbbá:
Fider-Lok Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Tóth Teodóra polRármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenreket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 5 Fő települési
képviselő közül S fő Jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend
elfogadását
A képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND
Nyilvános ülés:

1.1

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2.1

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójának elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

3.!

Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

4.!

Önkormányzati rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatásról (pályázat alapján).
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

5.1

Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokrál
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

6.1

Porpác község 2018-2023-as időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

7.!

„Nem közmüvel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése” tárgyú egyszerű
beszerzési eljárásban az eljárás eredményének megállapítása és a közszolgákatási
szerződés jóváhagyása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

szóló 4/2015.

(11.18.)

8.1

Az önkormányzat 2019. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

9.1

Szerződéskötés hóeltakarítási feladatok ellátására Porpác Község közterületein
2018-20W. évben.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

tO.I

Egyebek.

1./ Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polEármester
Tóth Teodóra po1ármester: Harmadik alkalommal kerül módosításra az önkormányzat 2018.
évi költségvetési önkormányzati rendelete. A költségvetési önkormányzati rendelet
módosítását az indokolja, hogy át kelt benne vezetni az időközben történt változásokat p1. a
központi költségvetés által a 2018. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati
összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához biztosított támogatást, a
szociális célú tűzifa beszerzésére kapott támogatás összegét, az ehhez biztosítandó önrészt,
valamint a szállítás összegét. A tavalyi kiegészítő szociális tűzifa támogatás átcsoportos(tásra
került az idei évhez, így idén 29 m3 tűzifa osztható ki a rászorulók között.
Továbbá átvezetésre került a az önkormányzat által megvásárolt régi bolt épületében a
teljesítménynövelés elvégzésének a díja.
—

-

Tóth Teodóra nol2ármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az
önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (XL2X.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzökönyv I. számú mellékletét képezi.)
2.1 Napirendi pont: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: A költségvetési koncepció elkészítése nem kötelező, de továbbra
is Így szeretne működni az önkormányzat. 2019. évre tervezett költségvetés főösszege:
62.063.160 Ft.
A helyi önkormányzatok működésének támogatására, ezen belül
településüzemeltetési feladatokra 8.390.471 Ft, települési önkormányzatok szociális.
gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához 1.915.160 Ft, kulturális
feladatokra 1.800.000 Ft állami támogatásban részesült az önkormányzat.
A falugondnoki szolgálat működtetéséhez az államtól 3.100.000 Ft összegű támogatást kapott
az önkormányzat.
„Porpác, Bögöt és Vép települések ivóvízminöség javítása” a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei között szerepelt a három
település vonatkozásában t65.395.082 Ft összeggel.
Ebből Porpác Község Önkormányzatára %-os arány alapján 34.532. t 11 Ft összeg jut.
A projekthez 10%-os önerő szükséges 3.453.211 Ft, melyre várhatóan a BM önerő támogatás
kiegészítést biztosít.
9

Dr. Szijárw Valéria címzetes föjevző: Jövőre megkezdődik az ivóvízminőség javítási
projekt. Megtörtént a közbeszerzési eljárás, ezt Budapesten folytatták le. Megvan a kivitelező,
várhatóan tavasszal meg is kezdik a munkálatokat.
Tóth Teodóra polgármester: A koncepció fő számait folytatva: közhatalmi bevételek
1.320.000 Ft-ban kerültek tervezésre. Ebből a magánszemélyek kommunális adója 100.000
Ft, iparűzési adó 1.000.000 Ft, az önkormányzatot megillető bírságokból és pótlékokból
(tapasztalati adatok alapján) 20.000 Ft, a gépjárműadóból az önkormányzatot megillető
összeg 200.000 Ft.
Az önkormányzat működési bevételei a telefon átjátszó utáni bérleti díj, a szociális
étkeztetésben részt vevők térítési díja. Összegét tekintve: 1.147.000 Ft.
A 2019. évi koncepció 25.176.465 Ft összegben tartalmaz működési kiadást, mely az
összkiadások 42,2 7v-át teszi lő. A választott tisztségviselők, képviselők részére járó személyi
juttatások a képviselő-testületi döntések alapján kerültek megtervezésre. Ennek megfelelően
történt a munkáltatót terhelő járulékok számítása is. A falugondnoki szolgálat esetében a
2018. évre elfogadott minimál bér és a járulékok összegével került megtervezésre az 1 fő
falugondnok bére. Dologi kiadásoknál a busz üzemanyagköltsége, a kötelező biztosítás és
egyéb üzemeltetési költségek kerültek betervezésre.
A dologi kiadásokra összességében 16.213.920 Ft került betervezésre, ebből 9.397.888 Ft a
már említett „Porpác, Bögöt és Vép települések ivóvízminőség javítása” pályázat építési
bemházásának fordított AFA-ja, melynek összegét közvetlenül a NAV felé utalja az
önkormányzat.
A tervezet tartalmazza a mindennapi működéshez szükséges kiadások (közüzemi díjak,
készletek beszerzése) fedezetét. Ez az összeg elégséges arra, hogy az önkormányzat a
jogszabályokban meghatározott település-üzemeltetési, kulturális feladatait alapszinten
elláthassa, a falugondnoki szolgálatot működtesse. A szociális juttatásoknál a tervezet
elégséges forrást biztosít a rászorulók jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási
jogcímére. Továbbra is cél, hogy az előző években bevezetett támogatási jogcímek
tanévkezdési, lakásszerzési támogatás, idősek támogatása kifizetéséhez szükséges források a
2019. évi költségvetésben is biztosítottak legyenek.
-

—

Dr. Szilártó Valéria címzetes főjevzö: 2019-ben indul az 5000 fő alatti települések
fejlesztése program, de részletek még nem ismertek.
Tóth Teodóra polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

27/2018ÁX1.27.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetési
koncepcióját elfogadja. Hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. évi költségvetés tervezési munkái a
benne foglaltak alapján folytatódjanak.
Felelős: Tóth Teodóra Erzsébet polgármester
Határidő: folyamatos a 2019. évi költségvetés készítése során

3

3J Napirendi pont: Előadó; Tóth Teodóra polármester
Tóth Teodóra polármester: A 2019. évi költségvetés elfogadásáig tartó átmeneti idős2akban
van rá szükség, hogy az önkormányzat müködése folyamatos legyen.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelet
tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja;

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzökönyv 2. Számú mellékletét képezi.)
4] Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polármester: A szociális célú tűzifa támogatás szempontjából szociálisan
rászomlt az a személy, aki a kérelem benyújtásának az időpontjában
a) aktív korúak ellátására,
b) a Jakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatásra
jogosult,
c) a családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
d) a 65. életévét betöltött egyedülálló személy, vagy
e) közfoglalkoztatott
és a háztartásában ajövedelem egy főre jutó összege nem haladja meg az 55.000 forintot.
A tavalyi névsor alapján a feltételeknek 5-en feleltek meg, idén I fővel bővült a kör, Így 6 fő
részére osztható ki aszociális tűzifa.
Tóth Teodóra polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés. hozzászólás nem érkezik, az
önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatásról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5] Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra pol2ármester
Tóth Teodóra polgármester: A gyerekek egyszeri támogatásáról van szó, amit karácsony előtt
kapnak. A jogosultsági feltételként előírt egy főre jutó jövedelem összegét szeretnék
megemelni 180.000-, Ft-ra, hogy minden rászoruló gyermek részesülhessen a támogatásban.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, az önkormányzati rendelet
tervezetet szavazásra teszi fel.
4

A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Az őnkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 4. Számú mellékletét képezi.)
6] Napirendi pont: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: Őtévente kell új Helyi Esélyegyenlőségi Programot (a
továbbiakban; HEP) elkészíteni. Az első HEP elfogadására 2013-ban került sor.
Dr. Szijúfló Valéria címzetes főiegyző: A hatályos HEP megléte nagyon fontos, mivel sok
pályázathoz kötelező benyújtani, ha nem rendelkezik vele az önkormányzat, akkor lemaradhat
bizonyos pályázatokról.
Tóth Teodóra polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

2812018.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Porpác Község 2018-2023. időszakra
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztéssel megegyező tartalommal
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester
7] Napirendi pont: Tóth Teodóra polgármester

Tóth Teodóra polgármester: 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;

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

29/2018.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Porpúc Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 2019. január 1.
2019. december 31.” tárgyú,
Porpác Község Onkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 14.*-a alapján
lefolytatott egyszerű beszerzési eljárás eredményes volt.
—

Érvényes ajánlatot nyújtott be Szabó Norbert, 9600 Sárvár, Cukorgyár u. 8. szám alatti
5

vállalkozó. Nyertes ajánlattevőnek Szabó Norbert. 9600 Sárvár, Cukorgyár u. 8. szám alatti
vállalkozót hirdeti ki tekintettel arra, hogy az ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot. (Nettó teljes ellenszolgáltatás összege (HUF):
284.400,- Ft+AFA.)
A képvisető-testüLet feLhatalmazza a polgármestert közszolgáltatási szerződés mellékeLt
szerződéstervezet szerinti aláírására.
A képviselő-testület egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a 2019. évre számított díjkompenzúció
fedezetéül szolgáló bruttó 137.160,- Ft -os összeget az Onkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló rendelet tervezetébe építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester

83 Napirendi pont: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra polgármester: Elkészült a Jövő évi munkaterv, a korábbi évek tapasztalata
alapján, a kötelezően tárgyalandó témákat tartalmazza.
Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

—

az alábbi

30/2018.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
munkatervét a melléklet szerinti tartalommal állapítja meg.
Felelős:
Határidő:

képviselő-testület

2019.

évi

Tóth Teodóra polgármester
azonnal

93 Napirendi pont: Tóth Teodóra polármester
Tóth Teodóra polármester: A hóeltakarítást idén nem tudja vállalni, aki a korábbiakban
intézte. Artner Thomas helyi vállalkozóval tárgyalt a hóeltakarításról, aki hajlandó vállalni a
feladatot. A korábbi hóeltakarítási szerződésben 5 I gázolaj/ alakalom volt az elszámolás
alapja. Ez ajelenlegi gázolaj árak mellett kb. 2100 Fi! alkalmat jelent. Elég alacsony összeg.
Szalainé Potyi Anita alpolármester: A vállalkozó mennyit szeretne?
Tóth Teodóra polgármester: Azt mondta, hogy csak valamennyi hozzájárulást.
Szalainé Potvi Anita alpolgármester: 10.000 Ftlalkalom?
Tóth Teodóra polgármester: Mennyi időbe telik eltolni a havat a faluban?
Schimmerné Schweiger Katalin képviselő: t-2 óra alatt megvan. Ha egy héten mindennap
esik a hó, akkor az egész komoly összeg lenne.
Szalainé Potvi Anita alpolgármester: 5.000 Ft/alkalom reális lenne.
Tóth Teodóra polgármester: Egyetért az 5.000 Fi! alkalom összeg meghatározásával.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
az 5.000,- Fi! alkalom összeggel szavazásra bocsátja.
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A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

5 Igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

—

az alábbi

31/2018.(XI.27.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018-2019. évi téli időszakra
vonatkozóan a közúti kőzlekedésről szó]ó 1988. évi I. törvény 34. (5) bekezdése alapján
kötelező feladaut képező, a közútkezelői feladatok közé tartozó hóeltakarítási feladat
ellátásáról Arter-Agro Kft.-val (cím: 9612 Bőgöt, Deák F. u. 16., adószám: 11461179-2-18)
határozat ‚nellékletét képező kötendő szerződés révén gondoskodik.
-

-

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező
szerződést aláírja.
Határidő; azonnal
Felelős: Tóth Teodóra polgármester

Tóth Teodóra polármester: Megállapítja, hogy az elfogadott napirendet a képviselő-testület
megtárgyalta, megköszöni ajelenlévők munkáját és a nyilvános ülést 17.30 órakor bezárja.
°
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 27-én
megtartott nyilvános üléséről

Tóth Teodóra

7

Szalainé Potyi Anita
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Bódi Ildikó
Sehimmemé Schweiger Katalin
Süle Ernőné
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