MEGHÍVÓ

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018.
november 27-én (kedden) 17:30 órai kezdettel a
Porpáci Hivatalban közmeghallgatást tart, amelyre
meghívom.
Porpác, 2018. november 22.

/: Tóth Teddórá :/
polgárrtíester,

Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
IEGYZŐKÖNYV
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 27-én
(kedden) 17.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó,
Schimmemé Schweiger Katalin,
Süle Ernöné képviselők, összesen 5 fő.
Tanácskozási jo2al jelen van:
dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző.
Jelen

Van

továbbá:
érdeklődő polgár: 2 fő
Szalai Rita falugondnok,
Fider-Lok Udikó jegyzőkőnyvvezetö.

Tóth Teodóra pol%ármester: Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 5 fő települési képviselő közül 5 fő
jelen van. A közmeghallgatást megnyitja.
A képviselő-testület a közmeghallgatás napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja
meg:
NAPIREND
1. Beszámoló az önkormányzat munkájáról.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
2. Egyebek
Ii Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra polgármester
Tóth Teodóra pol2ármesrer: Ismét eltelt egy év küLönösebb történések nélkül. A korábban
elindult fejlődés folytatódik. Pár szó a 2018. évi költségvetés fő számairól:
Az államtól müködésre 15.378.750 forintot kapott az önkormányzat. Ezen felül még a
közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására 2.213.185 Ft-ot kapott az
önkormányzat. (100 %-ig támogatott.) A közfoglalkoztatásnál eszközbeszerzés támogatására
91.390 Ft-ot nyert pályázaton az önkormányzat.
Adóbevételek: 1.280.453 forint.
magánszemélyek kommunális adója: 217.419 Ft
•
iparűzési adó: 773.896 Ft
•
•
gépjárműadó önkormányzatot megillető része: 289.138 Ft
Pályázati támogatássaL megvalósult fejlesztések:

-

-

Kossuth utca aszfaltozása: 7.038.155 Ft (pályázati támogatás: 5.697.553 Ft, önerő:
1.340.602 Ft)
Épületvásárlásra (település kulturális feladataira): 2.000.000 Ft (pályázati
összeg:750.000 Ft, önerő:1.250.000 Ft)

Az idősek támogatása (60 év felettiek évente 2x10.000Ft) Összesen: 360.000 Ft-ot fizettek ki
szeptember végén (36 fŐ* 10.000 Ft), az év végi decemberben lesz kifizetve szintén 360.000
Ft összegben.
Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány: 5 fő kapott Összesen 65.000 Ft értékben.
Iskolakezdési támogatás (10.000 Ft) Összesen: 170.000 Ft (17 fő* 10.000 Ft)
Gyerekes családok támogatása (karácsony előtt
költségvetésben tervezve 200.000 Ft.

10.000

Ft)

kifizetés

decemberben,

A felsőoktatásban részt vevő gyermekek közül 1 Fő részesült az un. Bursa Hungarica
támogatásban, összesen 12.500 Ft Összegben (10 hónapra).
Rászoruló gyermekek szünidei étkezési támogatására: 64.702
önkormányzat. (igényelhető állami normatíva biztosított a feladatra)

Ft-ot fizetett

Id

az

Lakhatáshoz nyújtható szociális támogatásra: 7.000 Ft-ot fizetett ki novemberig az
önkormányzat (1 fő kapja szeptembertől havonta 3.500 Ft-ot.)
Szociális tűzifa támogatás 2017. évi kiegészítésére 88.900 Ft-ot kapott az önkormányzat.
Szociális tűzifa támogatást nyert az önkormányzat pályázaton 2018. évben 426.720 Ft
összegben (24 erdei köbméter tüzifa vásárlásához)
Az ivóvízminőség javítási projekt 2013-ban indult, a megvalósításra Bögöt, Vép és Porpác
települések konzorciumi megállapodást kötöttek. A munkáltatokat 2019. évben fogják
elvégezni.
Idén sajnos nem tudta vállalni a hóeltakarítást Farkas Péter, így mást kellett keresni a
feladatra. A képviselő-testület Artner Thomas vállalkozóval kötendő szerződést hagyta jóvá a
képviselő-testületi ülésen.
A falugondnoki szolgálat idősek szállítását végezte szakrendelésre, kórházba. Rendszeres az
ebéd házhoz szállítás, a gyógyszerek felíratása, kiváltása, házhoz szállítása. Az időslátogatás
az ebédhordás kapcsán szintén rendszeres.
2.! Napirendi pont: Egyebek
Szlámer Istvánné: Mi a terv a megvásárolt régi bolt épülettel?
Tóth Teodóra oIármester: Mivel kulturális célra nyújtották be a pályázatot, aminek
köszönhetően meg tudták vásárolni, ezért mindenképpen kulturális célra kívánják
hasznosítani. Az épületet szeretné az önkormányzat egybenyitni az önkormányzat épületével,
így egy nagyobb termet létrehozva, ahol egy színpadot ki lehet alakítani. Dr. Szijártó Valéria
címzetes főjegyző asszony említette, hogy jövőre indul egy faluprogram az 5000 Fő alatti
települések fejlesztésére, ebben szeretne az önkormányzat pályázni az épület átalakításához.
Szlámer lstvánné: A téli rezsicsökkentés keretében beígért 12.000,- Ft értékű fát mikor kapják
meg ajogosultak?
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Dr. Szijártó Valéria címzetes főieyző: Ez a 12.000,- Ft-os támogatás egy áHam által nyújtott
támogatás. Volt korábban egy igényfelmérés, hogy az érintettek milyen formában tartanak rá
igényt. Ez az igényfelmérés továbbításra került a katasztrófavédelemi szervekhez, ők fogják
ellenőrizni. hogy az igénylő nem részesült-e már támogatásban ezen a jogcímen. Ezután tud
csak az önkormányzat támogatási szerződést kötni. A támogatási szerződésben lesz majd
részletezve, hogy p1. honnét lehet vásárolni. Ami a mennyiségeket illeti, aki tűzifát kért,
annak kb. fél m3 fog jutni, az összeg szállításra nem fordítható, ezért mindenkinek a
vállalkozótól kell átvennie. Várhatóan decemberben, vagy januárban kapják meg az érintettek.
Dolgos Ferencné: Aki nem tűzifát kért, hanem gázpalackot, azzal mi a helyzet?
Dr. Szilártó Valéria címzetes főieyző: Ezen az összegen 2 db gázpalack jön ki.
Tulajdonképpen csak a töltőanyag kerül megvásárlásra, maga a palack nem. Ezért még
kérdéses, hogy akinek nincsen 2 db cserepalackja az hogyan fog hozzájutni, hogy ne kelljen
betétdíjat fizetnie.
Szlámer Istvánné: A temetőnél nagyon sokan hordják a vizet a közkútról. Ez teljesen az
önkormányzat számlájáról van flzetve vagy bele szállnak az árba, akik rendszeresen
használják? Nagyon sok vizet elhordanak, és sokszor nem zárják el maguk után a csapot.
Tóth Teodóra polgármester: Az önkormányzat fizeti. Nem tudja, hogy erre ki lehet-e találni
valamit.
Dr. Sziiártó Valéria címzetes főiegyzö: Mezőgazdasági célra, öntözésre hordják a vizet, vagy
azért hordják, mert nincs bevezetve a lakásukba a vezetékes víz?
Szlámer Istvánné: Főként olyanok viszik, akiknek nincs bevezetve a vezetékes víz.
Dr. Szijártó Valéria címzetes főieyző: A közkutakat tudomása szerint azért kell fenntartani,
hogy az is ivóvízhez juthasson, akinek nincs bevezetve az otthonába a vezetékes víz. Ezért
ezzel nem lehet mit tenni.
Szlámer Istvánné: Nagyon kevesen járnak a rendezvényekre a faluból.
Tóth Teodóra polgármester: Sajnos valóban így van, de ezzel nem tudnak mit csinálni.
További kérdés, hozzászólás nem érkezik.
Tóth Teodóra polgármester: Megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást 18.10 órakor
bezárja.

1: Dr.. zijáttó Valéria :1
címzetes főjegyző
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Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november V-én
megtartott közmeghal]gatásáról

Tóth Teodóra
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Szalainé Potyi Anita
Bódi Ildikó
Schimmerné Schweiger Katalin
Sü]e Emőné
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