PORPÁC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9612 Porpác, Kossuth Lajos u. 1.
MEGHÍVÓ
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 18-án (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban rendkívüli nyilvános ülést tan, amelyre meghívom.
NAPIREND

I.!

Önkormányzati rendeletalkotás a Településkép védelméről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2.!

Porpác 0105/2 hrsz-ú kivett szántó művelési ágú ingatlan vadvédelmi kerítésének
megépítéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
elbírálása. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

3.!

Polgármesteri fogadóórán felmerült észrevétel megtárgyalása. (Az előterjesztés később
kerül kiküldésre.)
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

4.!

Képviselő-testületi ülésen és közmeghallgatáson felmerült kérdések megválaszolása.
Előadó: Sütö Károly aljegyző

Porpác, 2018. december 14.

1: Tóth Teodórá :1
polgármester

•1,

Porpác Község Önkormányzata
9612 Porpác, Kossuth Lajos utca 1.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 18-án (kedden)
16.30 órai kezdettel a Porpáci Hivatalban megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen vannak: Tóth Teodóra polgármester,
Szalainé Potyi Anita alpolgármester,
Bódi Ildikó,
Sehimmerné Schweiger Kaalin,
Süle Ernőné képviselök, összesen 5 fő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Sütő Károly aljegyző.
Jelen van továbbá:
Fider-Lok Udikó jegyzökönyvvezető.
Tóth Teodóra polármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, tekintve, hogy a megválasztott 5 fő települési
képviselő közül 5 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend
elfogadását
A képviselő-testület ai ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND

1.1

Önkormányzati rendeletalkotás a Településkép védelméről.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

2.1

Porpác O 105/2 hrsz-ú kivett szántó művelési ágú ingatlan vadvédelmi kerítésének
megépítéséhez szükséges tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
elbírálása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester

3./

Polgármesteri fogadóórán felmerült észrevétel megtárgyalása.
Előadó: Tóth Teodóra polgármester
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Képviselő-testületi ülésen és közmeghallgatáson felmerült kérdések megválaszolása.
Előadó: Sütő Károly aljegyző

Ii Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra pol%ármester
Tóth Teodóra polgármester: A településkép védelméről szóló rendelet megalkotásával
csúszásban van a képviselő-testület az előkészítés elhúzódása miatt. Az önkormányzati
rendelet megalkotását megelőző egyezetések megtörténtek. Az állami főépítész levele
alapján azonban vissza kell tenni a helyi védettséget élvező épületeket listájába azokat, amiket
ki szeretett volna venni a testület.
Sütő Károly aljeyző: Az állami főépítész 4 oldalas levelében több formai és tartalmi
észrevételt is tett a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet tervezettel
kapcsolatban. Ezek közül az egyik legfontosabb a visszalépés tilalma, ami miatt azon helyi

védett épületeket kell szerepeltetni az önkormányzati rendeletben, amiket a Helyi Építési
Szabályzat (HESZ) tartalmaz.
Süle Ernőné képviselő; A régi épületek mind ki lettek törölve, lakóházból csak 6 db maradt.
Tóth Teodóra polgármester: Az önkormányzati rendelet tervezet első olvasatában valóban Ici
lettek törölve, de most mind a tO lakóházat vissza kellett tenni. Jó néhány húz át lett alakítva.
Szalainé Potyi Anita alpolármester: Ha a helyi védettség alatt álló épület tulajdonosa át
akarja alakítani a házát, vagy el akarja adni akadályba fog ütközni?
Sütő Károly alie%yző: Igen, meg vannak a feltételek, hogy hogyan lehet átalakítani. A
rendelet-tervezet tartalmazza mind a védelem alá helyezésre, mind annak megszüntetésére
vonatkozó szabályokat, eljárási rendet.
Szalainé Potyi Anita alpolármester: Akkor mindenképpen át kell gondolni ezt az
önkormányzati rendeletet, így is kevesen laknak a faluban, nem gondolja, hogy jó ötlet az itt
letelepedni kívánó kevesek dolgát még megnehezíteni.
Süle Ernőné képviselő: Úgy véli, hogy a helyi védettséget élvező épületek listája eltér attól,
amire ő emlékszik korábbról.
Tóth Teodóra jolármester: Nem tudja, hogy mikor került a helyi védettséget élvező épületek
listája módosításra, amióta ő a polgármester nem emlékszik, hogy lett volna Szó a
módosításról. Mivel kötelező megatkotni ezt az önkormányzati rendeletet és már késésben is
van vele a képviselő-testület, ezért javasolja az önkormányzati rendelet megalkotását, azzal,
hogy a későbbiekben mindenképpen felülvizsgálatra kerül a helyi védettséget élvező épületek
listája.
Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem érkezik, a határozati javaslatot
és az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

4 igen, O nem szavazattal és t tartózkodással

—

az alábbi

3212018.(XII.18.) számú képviselő-testületi határozat
1.
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 38/2017.
(XL28.) számú képviselő-testületi határozattal kezdeményezett
településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása során a partnerségi egyeztetésre Porpác Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.
(XII.l.) önkormányzati rendelete előírásainak megfelelően került sor. A partnerektől
vélemény nem érkezett.
—

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 38/20 17.
2.
(XI.28.) számú képviselő-testületi határozattal kezdeményezett
településkép védelméről
szóló rendelet-tervezetet a véleményezési eljárás során az egyes véleményezésre jogosult
szervek a határozat 1. melléklete szerint véleményezték.
-

—

3.
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
-
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valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 43/A * (8) bekezdése alapján a településkép védelméről szóló rendelet-tervezethez
beérkezett egyes véleményekhez kapcsolódó döntéseit az alábbiak szerint fogadja cl.
—

Az állami főépítész VMLMBK-ÁF/287-4/2018. számú, 2018. július 25-én véleményét teljes
körűen elfogadva, annak megfelelően került véglegesítésre, módosításra, az elfogadásra
javasolt rendelet-tervezet.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Teodóra polgármester

A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

-

4 igen, O nem szavazattal és 1 tartózkodással

—

az alábbi

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2018. (XIL19.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2.! Napirendi pont: Tóth Teodóra polármester
Tóth Teodóra jjolármester: Változott a vadvédelmi törvény, ezért nem lehet csak úgy
körbekeríteni a mezögazdasági földeket, a kerítés építéséhez szükséges a vadászatra jogosult
hozzájárulása és a vadászati hatóság engedélye is. A vadászati hatóság pedig csak úgy ad
engedélyt, ha a körbekerítendő terület melletti út tulajdonosa, jelen esetben az önkormányzat
közátkezeLői engedélyt ad hozzá. Továbbá a kérelmező területén húzódik egy árok Is, ami
szintén az önkormányzat tulajdonában van. Tehát egyrészt hozzá kell járulni ahhoz, hogy
felépítse a kerítést, másrészt, hogy a kerítést át tudja vinni az önkormányzat árkán.
Sütő Károly alie2yzö: A kerítés megépítése önmagában nem engedélyköteles.
Tóth Teodóra polármester: Sem a szóban forgó út, sem az árok nem túl jó állapotú.
Figyelembe kell venni, hogy ha körbe kerítik a területet, az árok kitisztítását az önkormányzat
nem fogja tudni elvégezni, ha szeretné sem.
Süle Emőné képviselő: A kérclmezőnek is érdeke, hogy tiszta legyen az árok, különben nem
vezeti le a felesleges vizet a földjéről.
Tóth Teodóra polEármester: Mivel a képviselők részéről további 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

33/2018.(XIL18.) számú képviselő-testületi határozat
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Ferenc 9600 Sárvár Fekete-híd
utca 30. szám alatti lakos részére tulajdonosi hozzájárulást ad a 0104 hrsz-ú kivett árok felett
vadvédelmi kerítés építéséhez és mint a 0106 és 03/2 hrsz-ú kivett közút megnevezésű
ingatlanok tulajdonosa és kezelője közútkezelöi hozzájárulást ad az önkormányzati utakkal
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határos 0 105/2 hrsz-ú szántó müvelési ágú területen történő vadvédelmi kerítés kiépítéséhez a
következő előírások betartása mellett:
-

-

-

-

a terület hatás-vonalát a munkálatok megkezdése előtt föLdmérővel ki kell tűzetni, amit
a Polgármester részére be kell jelenteni.( 9612 Porpác, Kossuth Lajos. utca I. Tel.:95/
312 022, polg.porpac@gmail.com)
a 0104 hrsz-ú kivett árok vízelvezető képességét meg kell őrizni a munkálatok, illetve
a kerítés fennállásának ideje alatt és kérelmező tudomásul veszi, hogy amennyiben az
önkormányzat által az árok karbantartásra, felújításra kerül a szükséges munkálattal
kapcsolatban a kerítésben okozott esetleges károkkal összefüggésben semmilyen
jogcímen kártalanítási, megtérítési igénnyel nem léphet fel az Önkormányzat felé.
a vadvédelmi kerítés megépítéséhez a szomszédos 0105/3 hrsz-ú ingatlan
tulajdonosainak a hozzájárulását is be kell szerezni.
a munkálatok elvégzése során a munkavédelmi, balesetvédelmi és egészségvédelmi
előírások betartása és betartatása a Varga Ferenc felelőssége, továbbá a munkálatok
során keletkező károkért való felelősség is öt terheli.

A kérelmezőnek a kivitelezési tevékenység megelőzően legalább 5 munkanappal megelőzően
értesítenie kell a Porpác község polgármesterét.(9612 Porpác, Kossuth Lajos. utca 1. Tel.:95/
312 022, polg.porpac@gmail.com).
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Teodóra Erzsébet polgármester

1/Napirendi pont: Előadó: Tóth Teodóra pol2ármester
Tóth Teodóra polármester: Ismét felmerült az a probléma, hogy a külterületi, mezőgazdasági
utak nagyon rossz állapotban vannak, Süle Ernő a polgármesteri fogadóórán jelezte, hogy a
földjei mellett húzódó külterületi utat benőtte a gaz, olyan rossz állapotban van, hogy
lehetetlen rajta közlekedni, ezért a környező földek tulajdonosai az ő főldjein járnak keresztül,
hogy meg tudják közelíteni a saját földjeiket. Illetve szó volt még a 0114, 0116-os
önkormányzati tulajdonú árkok kitisztításának kéréséről és a beszántott 049—es árok
helyreállításáról.
Sütő Károly alievző: Azért nem készült határozati javaslat ehhez a napirendhez, hogy
először a képviselő-testület Ici tudja alakítani a véleményét, képbe tudjon kerülni arról, hogy
mely területekről van szó, kik a tulajdonosok. Azonban az út birtokba adásúra a nemzeti
vagyonról szóló törvény alapján nem kerülhet sor,
Tóth Teodóra polRármester: Süle Ernő azt kérte, hogy állítsa vissza használható állapotba az
önkormányzat a szóban forgó utat és tisztítsa ki az árkokat. A levélben rosszul fogalmazott az
utat használatba, a saját területét pedig birtokba kívánja venni.
Szalainé Potyi Anita alpol2ármester: Milyen állapotban van az Út?
Tóth Teodóra polgármester: Nagyon gazos, Szinte beazonosíthatatlan, hogy hol megy az
eredeti út. Két féle lehetőség kínálkozik. Az egyik, hogy az önkormányzat kipucoltatja, a
másik, hogy felajániják Süle Ernőnek, hogy pucolja Ici, cserébe a faanyagért. A terület nagy
része inkább bokros, vékonyabb fák vannak benne. Az utat kipucoltutni több százezres tétel
lenne az önkormányzat számára, ami nem került betervezésre a költségvetésbe.
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Szalainé Potyi Anita alpol2ármester: Van idő rá, hogy megnézze a képviselő-testület az utat
és csak utána hozzon döntést?
Sütő Károly alieyző: Igen, ezért is nem készült határozati Javaslat egyelőre.
Tóth Teodóra yolármester: A beszántott árok kérdésével mit lehet tenni?
Sütő Károly aljeyző: itt kérdés az is, hogy ki szántotta be, lehet-e ezt bizonyítani.
Süle Ernőné képviselő: Az szántotta be, aki a területet használja.
Tóth Teodóra polármester: Fel lehet rá szólítani, hogy állítsa helyre?
Sütő Károly aljeyző: Ha ismert, hogy ki szántotta be és ez bizonyítható, akkor igen.
Javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy alternatív határozati
javaslatokat terjesszen a testület elé az ügyben. A Gazdasági és Városfejlesztési Iroda utána
néz a lehetőségeknek és előkészíti ajavaslatokat.
Tóth Teodóra polármester: Februárra van tervezve a kővetkező ülés.
Süle Ernőné képviselő: Jobb lenne már januárban döntést hozni az ügyben, hogy lehessen
intézkedni.
Sütő Károly alje2yző: Természetesen lehetjanuárban is ülést tartani.
Tóth Teodóra yolármester: Kipucoltatni és kiméretni több százezres tétel. Utána járt a
dolognak más önkormányzatok is a fáért cserébe pucoltatják ki az utakat, árkokat. Javasolja,
hogyjanuárban térjen vissza rá a testület több döntési javaslat előkészítését követően.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással egyetért a
javaslattal. Felhatalmazza a polgármestert, hogy januárban alternatív határozati javaslatokat
terjesszen a testület elé az ügyben.
-

—

4J Napirendi pont: Előadó: Sütő Károly alje2yző
Sütő Károly alieyző: A november 27-i képviselő-testületi ülésen és közmeghallgatáson
felmerült pár kérdés, amelyre nem hangzott el válasz. Ezekre szeretne most reagálni.
A./ Sütő Károly alieyző: A községben lévő közkutak vízfogyasztása. Természetesen az
önkormányzat fizeti a közkutak vízfogyasztását, azonban ez a fogyasztás nem kimondottan
nagy tétel.
Két darab közkút van Porpácon, az egyik a temetőnél, a másik az italbolt épülete előtt.
A kutak fogyasztása az alábbiak szerint alakult:
A temetö közkútjának fogyasztása: utolsó vízóra leolvasás 2017.11.08-án volt 2017.05.112017.11.08 (6 hó) 36 m3, azaz bruttó 15.475 Ft
2017.12 hónaptól becsült havi fogyasztás 4 m3, bruttó 1.8 15 Ft. Tehát az éves díj 26.365 Ft.
Erről a közkútról történik a sírokon lévő virágok, növények öntözése.
Az italbolt előtti közkút foyasztása: 2017.12.01-2018.05.31 (6 hó) 2m3 volt a fogyasztás,
2018.06.01-2018.11.30(6 hó) 6 m3 a becsült fogyasztás. Eves díj összesen bruttó 4.483 Ft.
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B./ SÜLŐ Károly aljeyző: Mi a külőnbség a gyermekek egyszeri támogatása és a ianévkezdési
támogatás között, ki melyikre jogosult?
Gyermekek e2yszeri támo2atúsa:
„A polgármester évente egy alkalommal, karácsony előtt pénzbeli támogatási állapít meg a
t8. életévét be nem töltött, szociálisan rászoruló gyermek törvényes képviselője részére, ha a
gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 180.000 forintot.”
Rendkívüli települési tanévkezdési támogatás:
„A polgármester a tanuló vagy hallgató részére szociális rászorultságára tekintettel a
tanévkezdés megkönnyítése érdekében a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek
enyhítése érdekében kérelemre pénzbeli támogatási áliapíthat meg.”
„A pénzbeli rendkívüli települési tanévkezdési támogatásra az jogosult, aki a tárgyév
szeptember hónapban
a) köznevelési intézményben tanulói,
b) felsőoktatási intézmény nappali tagozatán halLgatói jogviszonnyal rendelkezik és a
családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 180.000 forintot.”
Tehát gyermekek egyszeri támogatására a 18 év alattiak jogosultak, ha az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg a 180.000 Ft-ot, tanévkezdésire pedig a 18 év felettiek is
jogosultak, ha köznevelési intézményben vagy felsőoktatási intézményben hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 180.000 Ft-ot. a
támogatás mértéke mindkét esetben 10.000,- Ft.
C.! Sütő Károly alieyző: Használt hótolólapot lehet-e vásárolni?
A Gazdasági és Városfejlesztési Iroda köztisztviselői tájékozódnak, azonban jó lenne megadni
egy összeget, hogy körülbelül miben gondolkodhatnak.
Tóth Teodóra poldrmester: Időközben sikerült megkötni a hóeliakarításról szóló szerződést
Artner Thomasszal, ezért a hólolólap vásárlásajelenleg nem fontos.
D./ Sütő Károly aliegyző: Hol tekinthetők meg az önkormányzati rendeletek?
Az önkormányzati rendeletek megtekinthetők az önkormányzat honlapján, illetve a nemzeti
jogszabálytár (www.njt.hu) honlapján. A hivatalos az, ami a nemzeti jogszabálytár honlapján
van. Minden képviselőnek átad egy részletes tájékoztató segédletet, amely megkönnyíti a
keresést.

Tóth Teodóra polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Megállapítja, hogy az elfogadott
napirendet a képviselő-testület megtárgyalta. Megköszöni a jelenlévök munkáját, békés
karácsonyi ünnepeket, és boldog újévet kíván és a rendkívüli nyilvános ülést 18:40-kor
bezárja.
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megtartott nyilvános üléséről

Tóth Teodóra
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