XIII./2015.
J E GYZŐ K Ö NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. szeptember 24-én megtartott soros nyílt
üléséről
I. N A P I R E N D
1./ Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
3./ A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetéséhez szükséges teendőkről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
4./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
5./ Apraja falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
6./ Bordányi Faluház és Könyvtár nagytermének klimatizálásáról szóló előterjesztés
megvitatása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
7./ Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VI.
számú módosítása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
8./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------110/2015.(IX.24.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2015.
szeptember 24-én megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
111/2015.(IX.24.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról,
az
önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
112/2015.(IX.24.)Ö. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet
védelméről
113/2015.(IX.24.)Ö. Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetése
114/2015.(IX.24.)Ö. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat
benyújtásáról
115/2015.(IX.24.)Ö. APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény módosító
okiratának elfogadása
116/2015.(IX.24.)Ö. APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása
117/2015.(IX.24.)Ö. Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
nagytermének klimatizálásáról szóló előterjesztés megvitatása
118/2015.(IX.24.)Ö. A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás VI. számú
módosításával és az időközbeni változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodásának elfogadása
119/2015.(IX.24.)Ö. Bordány 0167/27 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
120/2015.(IX.24.)Ö. Bordány
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselő-testülete
107/2015.(VIII.27.)Ö. számú határozatának hatályon kívül helyezése
121/2015.(IX.24.)Ö. Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő
ÁFA
fizetési
kötelezettség
finanszírozásához
szükséges
kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről
122/2015.(IX.24.)Ö. A szennyvízhálózat üzembe helyezéséig tartó időszak szerződéses
feltételeinek rögzítése és az üzemeltetés biztosítása
123/2015.(IX.24.)Ö. A Forrás-4 Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás kizárólagos
tulajdonát képező csatornatisztító tehergépkocsi bérbeadása
124/2015.(IX.24.)Ö. KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0083. elnevezésű projekt keretében
létrejövő víziközmű-rendszer üzemeltetés
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J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2015. szeptember 24-én megtartott
soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, díszterem
Jelen vannak:

Tanács Gábor
Balogh Ferenc
Fodor Csaba
Dr. Juhász Anikó
Kálmán Lénárd
Szilágyiné Tari Gyöngyi

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Igazoltan távol:

Kiss-Patik Péter

képviselő, alpolgármester

Jelenlévő meghívottak:

Nógrádiné Bálint Melinda Mórahalmi Járási Hivatal
Lázárné Borbola Márta
intézményvezető
Kormos Izabella
igazgatási főelőadó
Szilágyiné Godó Mónika
pénzügyi főelőadó

A lakosság részéről 2 bordányi polgár jelent meg.
Tanács Gábor polgármester köszönti a képviselő- testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja
a testület határozatképességét, az ülést megnyitja, majd ismerteti a napirendet. Kéri a
szavazást a napirend elfogadásáról.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
110/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2015. szeptember 24én megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2015. szeptember 24-i soros ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
NAPI R E N D
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1./ Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
3./ A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetéséhez szükséges teendőkről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
4./ Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
5./ Apraja falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
6./ Bordányi Faluház és Könyvtár nagytermének klimatizálásáról szóló előterjesztés
megvitatása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
7./ Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VI.
számú módosítása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
8./ Egyebek, Interpellációk, kérdések
I. N A P I R E N D
Beszámoló a két képviselő- testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti előterjesztését a számlavezető pénzintézet váltás
lehetőségét és két újabb bérlakás tervezését kiemelve. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
111/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
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HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két
ülés közötti döntéseivel, valamint a 103/2015.(VIII.27.)Ö., 104/2015.(VIII.27.)Ö., illetve
107/2015.(VIII.27.)Ö. számú határozatok végrehajtásával, egyúttal tudomásul veszi a két ülés
közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
II. N A P I R E N D
Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti beszámolója tartalmát. Tájékoztat a szennyvízberuházás
jelenlegi és várható környezteti hatásairól. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
112/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tanács Gábor
polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e.) pontja, valamint
az 51. § (3) bekezdése alapján a község a lakóhely környezeti állapotáról szóló
beszámolót tudomásul veszi, azt elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határidő: 2015. szeptember 24.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
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III. N A P I R E N D
A Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetéséhez szükséges teendőkről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az Intézmény Társulási Tanácsa felkérte a társult
települési önkormányzatok képviselő-testületeit, hogy a Társulás megszűnését a soron
következő képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg és annak megszűnését 2015. október 31-i
hatállyal határozzák el, továbbá a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást fogadják el.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
113/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény megszüntetése
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Térségi Vízműüzemeltetési Intézmény megszüntetésére vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint
határoz:
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondja a Térségi Vízműüzemeltetési Intézmény elnevezésű önkormányzati társulás 2015. október 31-i hatállyal
történő megszűnését.
2./ A Képviselő-testület a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény (a továbbiakban: Társulás)
Megszüntető Megállapodását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
3./ A Képviselő-testület megbízza a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőt a képviselő-testületek határozatainak begyűjtésére,
a megállapodás aláíratására, a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlése
érdekében szükséges nyomtatványok elkészítésére és összeállítására.
4./ A Képviselő-testület megbízza a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőt, hogy a Társulás megszűnésével összefüggő
vagyonmegosztási szerződés tervezetét készítse el és egyeztetés céljából a Társulási
Tanács soron következő ülésén terjessze elő. Azt követően pedig a vagyonfelosztási
szerződés tervezetét elfogadás céljából terjessze a tag önkormányzatok képviselőtestületei elé.
5./ A Képviselő-testület megbízza a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőt, hogy a megszűnő Társulás leltárral és záró
főkönyvi kivonattal alátámasztott költségvetési beszámolójának elkészítéséről a
megszűnés napjával – mint fordulónappal – gondoskodjon, azt követően pedig elfogadás
céljából terjessze azt a tag önkormányzatok képviselő-testületei elé.
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6./ A Képviselő-testület megbízza a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőt, hogy a megszűnő Társulás irattári anyagát vegye át
és gondoskodjon annak további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről,
használhatóságáról.
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megszüntető Megállapodás
aláírására.
8./ A Képviselő-testület megbízza a társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Mórahalmi
Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzőt, hogy a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból
történő törlése céljából a törlési kérelmet és annak mellékleteit a Magyar Államkincstár
illetékes igazgatóságához nyújtsa be.
9./ Jelen határozat 3./-8./ pontjai akkor lépnek hatályba, ha az 1./-2./ pontban foglaltakat a
Társuláshoz tartozó valamennyi önkormányzat képviselő-testülete elfogadta.
Felelős:

3.-6./ pontok: dr. Elekes Petra jegyző
7./ pont: Tanács Gábor, polgármester
8./ pont: dr. Elekes Petra jegyző

Határidő: 3./ pont: 2015.10.10.
4./ pont: 2015.10.31.
5.-6./ pont: 2015.12.31.
7./ pont: kt elfogadást követően azonnal
8./ pont: 2015.10.10.
A határozatról értesítést kap:
1./ Bordány Nagyközség Polgármestere
2./ Bordány Nagyközség Jegyzője
3./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
4./ Nógrádi Zoltán polgármester
5./ Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
Melléklet:
Megállapodás a
Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
megszüntetéséről
Az aláíró önkormányzatok, mint a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény (a továbbiakban:
Társulás) alapítói és tagjai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban
Áht.) 105. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazással, képviselő-testületeik által meghozott
döntések alapján a Társulást 2015. október 31-i hatállyal jogutód nélkül megszüntetik az
alábbiak szerint:
Előzmény
A Társulást a tagtelepülési önkormányzatok 1992. november 30. napján alapították a
vonatkozó jogszabályok által előírt módon. A Társulás a 2013.01.01.-től hatályba lépő
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai alapján
módosította Társulási Megállapodását, megfeleltetve ezzel működését a hatályos törvényi
előírásoknak. A Társulás a társulási megállapodás 2./ pontjában meghatározott viziközmű
szolgáltatási, üzemeltetési feladatokat a megváltozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel
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2012.06.28. napja óta már nem lát el, a Társulás működésének célja megszűnt, erre tekintettel
a Tagok a Társulást 2015. október 31. napjával megszüntetik.
1. A Társulás tagjai:
Név:
Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat
Bordány Nagyközség Önkormányzata
Domaszék Községi Önkormányzat
Forráskút Község Önkormányzata
Mórahalom Városi Önkormányzat
Öttömös Községi Önkormányzat
Pusztamérges Községi Önkormányzat
Ruzsa Község Önkormányzata
Üllés Nagyközségi Önkormányzat
Zákányszék Község Önkormányzata

Székhely:
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
6793 Forráskút, Fő u. 74.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér
1.
6784 Öttömös, Fő u. 12.
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.

2. A Társulás megnevezése: Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény
3. A Társulás székhelye: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
4. A Társulás alapító és felügyeleti szerve: A Társuláshoz tartozó tagtelepülési
önkormányzatok képviselő-testületei.
5. A Társulást megszüntető szerv neve, székhelye:
Név:
Székhely:
Ásotthalom Nagyközség Képviselő-testülete
6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
Bordány Nagyközség Képviselő-testülete
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
Domaszék Község Képviselő-testülete
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
Forráskút Község Képviselő-testülete
6793 Forráskút, Fő u. 74.
6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Mórahalom Város Képviselő-testülete
Öttömös Község Képviselő-testülete
6784 Öttömös, Fő u. 12.
Pusztamérges Község Képviselő-testülete
6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
Ruzsa Község Képviselő-testülete
6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
Üllés Nagyközség Képviselő-testülete
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Zákányszék Község Képviselő-testülete
6. Megszüntetés módja: az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1)
bekezdése és a 105/A. § (1) bekezdése alapján jogutód nélküli megszűnés
7. Megszüntetés időpontja: 2015. október 31.
8. Megszüntetés oka, megszüntető jogszabály:
A Társulási Megállapodás 5.4./ pontja alapján: „a társulás megszüntethető abban az
esetben, ha az Önkormányzatok képviselő-testületének mindegyike minősített többséggel
hozott határozatában a társulás megszüntetéséről dönt.”, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján.
9. Közfeladat jövőbeli ellátása:
A Társulás közfeladatait a jövőben a Társulásban résztvevő önkormányzatok látják el.
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10. A megszűnő Társulás jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés:
- A Társulás vagyona feletti rendelkezés jogosultsága, beleértve a követeléseket és
kötelezettségeket a megszüntetett Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselőtestületeit illeti meg.
- A Társulás 2015. október 31. napjáig önálló működésével és gazdálkodásával
kapcsolatosan keletkezett vagyoni kihatású kötelezettségek tekintetében a megszüntetett
Társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületei kötelesek helytállni.
11. Vagyon elszámolás módja: a Társulás társulási megállapodásának 5.2/ és 5.4/
pontjainak megszüntetésre vonatkozó rendelkezései értelmében a Társulás tagjai a
társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni. Ez esetben a Társulás tagjai a
közös vagyont – a vagyon elszámolásának módját és a pénzügyi elszámolással
kapcsolatos teljesítési kötelezettségeket tartalmazó – külön vagyonfelosztási szerződés
szerint osztják fel.
12. Kötelezettségvállalás rendje:
A Társulás, illetve vezetője a megszűnés időpontjáig, 2015. október 31-ig vállalhat
kötelezettségeket.
A Társulás megszűntetésének napjával megszűnik a szerv vezetőjének aláírási,
bélyegzőhasználati joga.
A megszűntetés napjával a Társulás bankszámlái megszüntetésre kerülnek. Ezen
bankszámlákra a későbbiekben érkező teljesítéseket Mórahalom Városi Önkormányzat
kijelölt számlájára kell átutalni.
13. Megszűnő költségvetési szerv tartozásai:
A Társulás a megszüntetésekor fennálló – elismert vagy nem vitatott pénz vagy pénzben
kifejezett – tartozása a megszüntetett Társulásban részt vevő önkormányzatokat terheli.
14. Iratkezelés, társulási projektek, munkajogi kérdések, B300 törlési kérelem
nyomtatvány:
- a megszűnő Társulás irattári anyagát a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
Mórahalmi Polgármesteri Hivatal veszi át és az átvételt követően gondoskodik annak
további elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről, használhatóságáról.
- A Társulásnak alapítása óta pályázata, projektje nem volt melyre tekintettel jelen
megállapodás aláírásának időpontjában folyamatban lévő vagy fenntartási időszak alatt
álló projektje, pályázata sincs. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak projektje, pályázata
nincs, ezért abból eredően vállalt kötelezettséggel sem rendelkezik.
- A Társulásnak jelen megállapodás aláírásának időpontjában munkavállalója nincs, így
rendezést igénylő munkajogi kérdések a megszűnéshez kapcsolódóan nem merülnek fel.
- A B300 kódszámú törlési kérelem nyomtatványt a jelen megállapodás függeléke
tartalmazza.
15. Egyéb rendelkezések:
1. A Tagok teljes körűen 2015. október 31. napjáig kötelesek egymással
elszámolni.
2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
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rendelkezései az irányadóak.
3. A Társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen Megállapodásból eredő, a
Társulás működése során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás
között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
megegyezésre, eredményre.
A Társulás tagönkormányzatainak képviselő-testületei között a Társulás működésével
kapcsolatosan felmerülő vitás kérdésekben a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság dönt.
A polgári peres eljárást igénylő jogvita eldöntésére Szerződő Felek a Szegedi Járásbíróság,
illetve pertárgy értéktől függően a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik
ki.
Mórahalom, 2015.10.30.
Z á r a d é k:
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a jelen megszüntető
Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve
kötelező rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:

A megállapodást jóváhagyó
határozat száma

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

…/2015. (… ...)

KT határozat

A Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:

Polgármester
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Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

………………………
Toroczkai László

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

………………………
Tanács Gábor

Domaszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

………………………
Kispéter Géza

Forráskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

………………………
Fodor Imre

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

………………………
Nógrádi Zoltán

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

………………………
Dr. Dobó István

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

………………………
Dr. Papp Sándor

Ruzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

………………………
Sánta Gizella

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

………………………
Nagy Attila Gyula

Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

………………………
Matuszka Antal István

IV. N A P I R E N D
Döntés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó
települések önkormányzatai szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz
kapcsolódó vissza nem térítendő költségvetési támogatásra pályázhatnak. Ismerteti a kiírás
tartalmát. Javasolja a pályázat benyújtását a lágy lombos tűzifa maximális mennyiségére.
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Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
114/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1./ A Képviselő- testület Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímalapján kiírt
pályázatra támogatási igényt nyújt be lágy lombos fajtájú szociális célú tűzifa
vásárlásához.
2./ A Képviselő- testület a maximálisan igényelhető 555 m3 lágy lombos fajtájú tűzifára
nyújt be igényt.
3./ A Képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához szükséges önerő
mértékét, a támogatás mértékéig, de maximum bruttó 710.000, Ft (azaz
Hétszáztízezer forint) összegig biztosítja.
4./ A Képviselő- testület a 3./ pontban meghatározott önerőn kívül biztosítja a tűzifa
szállításával kapcsolatban felmerült költségek fedezetét is.
5./ A Képviselő- testület kijelenti, hogy a szociális tűzifában részesülőktől az
önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő:
Felelős:

2015. szeptember 30.
Tanács Gábor polgármester

Határozatról értesül:
1./ Magyar Államkincstár
2./ Tanács Gábor polgármester
3./ Dr. Fodor Ákos jegyző
4./ Pénzügyi csoport, helyben
5./ Igazgatási csoport, helyben
6./ Irattár
V. N A P I R E N D
Apraja falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a T. Képviselő- testület előző ülésén járult hozzá az
intézmény 6795 Bordány, Dózsa tér 1. szám alatti telephelye tekintetében a felvehető
maximális gyermeklétszám 45 főről 47 főre történő megemeléséhez. Ez a szám azóta már 48
főre emelkedett, aminek okán szükséges az intézmény alapító okiratának módosítása.
Ugyanakkor figyelmezteti a testületet, hogy a megemelt létszámmal nem biztosítható
minimum m2 terület, mely legfeljebb 45 fő esetében felel meg.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy kényszerből szükséges a telephelyi létszám
megemelése, hiszen másfelől jogszabályban foglalt kötelezettség a gyermekek fogadása.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a módosító okirat elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító okiratot.
115/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény módosító okiratának elfogadása
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 7. pontjában meghatározott
hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (1) bekezdése
alapján az APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény módosító okiratát az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri a jegyzőt az okirat
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság részére történő benyújtására, és az
intézmény törzskönyvi nyilvántartásban való módosításáról intézkedjen.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Magyar Államkincstár
5./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az egységes szerkezetű alapító okirat
elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az egységes szerkezetű alapító
okiratot.
116/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának elfogadása
HATÁROZAT
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1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 7. pontjában meghatározott
hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (1) bekezdése
alapján az APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete felkéri a jegyzőt az okirat
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóság részére történő benyújtására, és az
intézmény törzskönyvi nyilvántartásban való módosításáról intézkedjen.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Magyar Államkincstár
5./ Irattár
VI. N A P I R E N D
Bordányi Faluház és Könyvtár nagytermének klimatizálásáról szóló előterjesztés megvitatása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a beruházás önkormányzati forrást nem igényel,
az a Faluház bevételeiből fog megvalósulni, azonban a Képviselő- testületnek szükséges
hozzájárulni. Javasolja a beruházás támogatását és az Energiatudás Innovációs Kft.
ajánlatának elfogadását. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
117/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
klimatizálásáról szóló előterjesztés megvitatása

és

Községi

Könyvtár nagytermének

HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) hozzájárul ahhoz, hogy az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi
Könyvtár (továbbiakban: Intézmény) nagytermének klimatizálása megvalósuljon.
2./ A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő árajánlatokat megvitatta és azok közül az
Energiatudás Innovációs Kft. (adószám: 14755105-2-06, cím: 6795 Bordány, Bartók B. u.
5.) által benyújtott ajánlatot választotta.
3./ A Képviselő-testület a 4 darab 5kW teljesítményű inverteres DAIKIN klíma, téli szettel
kivitelezését bruttó 1.833.372,-Ft, azaz egymillió-nyolcszázharmincháromezer-
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háromszázhetvenkettő forint erejéig támogatja az Intézmény saját bevételeinek terhére.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Irattár
VII. N A P I R E N D
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának VI. számú
módosítása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a Társulási megállapodás hatodik módosítását
terjesztik be, mely az anyag széljegyzetén nagyon jól nyomon követhető. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
118/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: A Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás VI. számú módosításával és az
időközbeni változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának
elfogadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. Fejezetében foglaltak értelmében,
különös tekintettel a 88. § (2) bekezdésben foglaltakra, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű
Önkormányzati Társulás VI. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását — a melléklet szerint — elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tanács Gábor polgármester
azonnal

A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Forrás-4 Társulás
4./ Irattár
VIII. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
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1.) A Bordány 0167/27 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a Bordány, 0167/27 hrsz.-ú ingatlan – amely jelenleg
a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében áll
– megvásárlására ajánlattétel történt. A megszerezni kívánt földterülettel az azzal határos
önkormányzati tulajdonban lévő Bordány külterület 0166/1 hrsz.-ú dűlőút nyomvonalának
kiszélesítését kívánják megvalósítani, mely településfejlesztési szempontból lenne lényeges.
Az ügyben szükséges, hogy a Képviselő- testület nyilvánítsa ki vételi szándékát az említett
terület vonatkozásában a mellette lévő dűlőút jogi helyzetének rendezése érdekében.
Fodor Csaba képviselő kérdésére Tanács Gábor polgármester elmagyarázza merre található a
terület.
Fodor Csaba képviselő kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetményeinek
figyelemmel kísérését.
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat, hogy a Szervezettel régiós szinten kommunikálnak, a
hirdetményeket figyelik.
Tanács Gábor polgármester telekalakítás céljából javasolja a Bordány, 0167/27 hrsz.-ú
ingatlan megvételét. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
119/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Bordány 0167/27 hrsz.-ú ingatlan hasznosításáról
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) kijelenti, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Bordány
0166/1 hrsz.-ú dűlőút nyomvonalát településfejlesztési célból szükségesnek tartja
rendezni, az út meghatározott szelvényeiben szükségesnek tartja a nagyforgalmú út
nyomvonalát szélesíteni. A Képviselő- testület megállapítja, hogy a 0166/1 hrsz.-ú
ingatlan kiszélesítéséhez illetve nyomvonalának rendezéséhez, telekalakítás céljából
szükséges megszerezni a szomszédos Bordány, 0167/27 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonjogát.
2./ A fentiek okán a Képviselő- testület összhangban a többször módosított község
közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról szóló
17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelettel, valamint a mező- és erdőgazdasági földek
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 11.§ (2) bekezdés c) pontjában
meghatározott településfejlesztési céllal, Bordány 0167/27 hrsz.-ú rét művelési ágú,
0,1905 ha térmértékű, 2,97 AK értékű ingatlan megvásárlását kezdeményezi a
tulajdonos Magyar Államtól.
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3./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok
aláírására.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ NFA
4./ Irattár
2.) Happyriders Lovas Club tájékoztatása
Tanács Gábor polgármester tájékoztatja a Képviselő- testületet, hogy a Lovas Club a jövőben
nem tart igényt Petőfi utcai pálya használatára.
3.) Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004
sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség
finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról, a kezességvállalás
megtételéről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést, melyet a Pénzügyi Bizottság is
megtárgyalt. Elmondja, hogy bankváltás miatt szükséges az új kezesség vállalása és a korábbi
döntés hatályon kívül helyezése. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a
korábbi 107/2015.(VIII.27.)Ö. számú határozat hatályon kívül helyezéséről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
120/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 107/2015.(VIII.27.)Ö.
számú határozatának hatályon kívül helyezése
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2015.(VIII.27.)Ö. számú
Döntés a Dél- alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz.
pályázatának megvalósítása során felmerült AFA fizetési kötelezettség finanszírozásához
szükséges kölcsönszerződés módosításáról, a kezességvállalás megtételéről tárgyban hozott
határozatát hatályon kívül helyezi.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a az új kezesség vállalásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
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121/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004
sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához
szükséges kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Döntés a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának
megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges
kölcsönszerződés módosításáról a kezességvállalás megtételéről” tárgyú előterjesztését és az
alábbiak szerint határoz:
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása
érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege
460.000.000-Ft.
2./ Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzata, mint a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata feltétel nélkül és
visszavonhatatlanul kezességet vállaljon 2015. december 31-ig, hitel meghosszabbítására
vonatkozó kormányzati engedély megléte esetén 2016. április 29-ig a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának megvalósítása
során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges 460.000.000-Ft
hitelösszegre módosított rulírozó hitel felvételéhez, azzal, hogy az Önkormányzat
kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási tagönkormányzat a
Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt.
3./ Bordány Nagyközség Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének
költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik.
4./ A
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
Társulási
Tanács
tagönkormányzataként Bordány Nagyközség Önkormányzata elfogadja, hogy
bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt követően
pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A követelés mértéke a
beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra, melyet a Tanács határozatával
elfogad.
5./ Képviselő-testület a 0,9%/év/ beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 81/2015.(09.04.) TT.
számú határozatával elfogadott megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
6./ Bordány Nagyközség Önkormányzata elfogadja, hogy a kezességvállalási díj
tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével történik.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
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4.) Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetése
4.1.) A szennyvízhálózat üzembe helyezéséig tartó időszak szerződéses feltételeinek
rögzítése és az üzemeltetés biztosítása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a megállapodás tartalmát, amelynek hatálya a négy
település szennyvízelvezető- és tisztító víziközműveinek teljes körű és sikeres üzembe
helyezési eljárásának lezárásáig tart, legkésőbb 2015. október 26-ig. Balogh Ferenc képviselő
kérdésére tájékoztat, hogy működtetés költségeit addig az önkormányzatnak kellene vállalni.
Mindez 1-1,5 hónap időtartamra vonatkozóan fél millió forintos kiadást jelent az
önkormányzatnak. Az összeg azonban a pályázatba beépíthető. Kérdés, javaslat, hozzászólás
nincs. Kéri a szavazást a megállapodáshoz való hozzájárulásról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
122/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: A szennyvízhálózat üzembe helyezéséig tartó időszak szerződéses feltételeinek
rögzítése és az üzemeltetés biztosítása
HATÁ R O ZAT
megtárgyalta
a
Bordány
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
szennyvízhálózat üzembe helyezéséig tartó időszak szerződéses feltételeinek rögzítése és az
üzemeltetés biztosítása tárgyában a Forrás-4 Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás és az
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. között megkötendő megállapodás
tervezetet és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, a megállapodás megkötéséhez
hozzájárul.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Forrás-4 Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás
4./ Irattár
4.2) A Forrás-4 Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás kizárólagos tulajdonát
képező csatornatisztító tehergépkocsi bérbeadása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközműszolgáltató Zrt. bérbe kívánja venni a Társulás kizárólagos tulajdonát képező csatornatisztító
gépjárművet, tekintve, hogy részükről egy esetleges vétel több problémát is felvetne. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a bérbeadásról való hozzájárulásról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
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123/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: A Forrás-4 Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás kizárólagos tulajdonát képező
csatornatisztító tehergépkocsi bérbeadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Forrás-4
Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kizárólagos tulajdonát
képező csatornatisztító tehergépkocsi bérbeadása tárgyában a Társulás és az ALFÖLDVÍZ
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. között megkötendő Bérleti Szerződés tervezetet és azt
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, a Bérleti Szerződés megkötéséhez hozzájárul.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Forrás-4 Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás
4./ Irattár
4.3) KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0083. elnevezésű projekt keretében létrejövő víziközműrendszer üzemeltetés
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy a lefolytatott tárgyalások két sarkalatos pontja a
bérleti díj és a karbantartás volt. Véleménye szerint amit lehetett kihozták a tárgyalásokból és
amennyiben nem kerülne bevezetésre a miniszteri hatósági díj, újratárgyalni fognak. A
szerződés határozatlan időre szóló, ám rendes felmondással megszüntethető.
Dr. Fodor Ákos jegyző a szerződés és üzemeltetés részleteit taglalja.
Balogh Ferenc képviselő érdeklődik, hogy a rendszer jelenleg hány százalékos kapacitással
működik.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a kapacitás öblözetenként változik, jelenleg 5080 %-os arányban működik. Tájékoztat, hogy az Energia Hivatalnak is jóvá kell hagynia a
szerződést. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
124/2015.(IX.24.)Ö.
Tárgy: KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0083. elnevezésű projekt keretében létrejövő víziközműrendszer üzemeltetés
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a Bordány, Forráskút, Üllés Zsombó szennyvízcsatornázásának és
szennyvíztisztításának megvalósítása KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0083. elnevezésű projekt

- 19 -

keretében létrejövő víziközmű-rendszer üzemeltetésére vonatkozó előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
1. A Képviselő- testület a Forrás-4 Szennyvíz- Közmű Önkormányzati Társulás által
megvalósított, a KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0083. számú projekt keretében létrejövő, az
önkormányzat tulajdonába kerülő, víziközmű-rendszer üzemeltetésére, a víziközműszolgáltatási tevékenység Bordány nagyközség közigazgatási területén történő ellátására
az
ALFÖLDVÍZ
Regionális
Víziközmű-szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti bérletiüzemeltetési szerződést köt a projektet megvalósító önkormányzatokkal együttesen.
2. A Képviselő- testület a „Bérleti-üzemeltetési szerződés Bordány- Forráskút- ÜllésZsombó települések szennyvízelvezető és szennyvíztisztító víziközmű-rendszerre” c.
szerződéstervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza Tanács Gábor polgármestert a bérleti-üzemeltetési
szerződés aláírására.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Alföldvíz Zrt.
3./ dr. Fodor Ákos jegyző
4./ Gazdálkodás
5./ Irattár
5.) Mórahalmi Járási Hivatal tájékoztatója
Nógrádiné Bálint Melinda osztályvezető tájékoztat a Mórahalmi Járási Hivatal működésében
történt változásokról, a kormányablak, az ügysegédek, a hatósági osztály tevékenységéről,
továbbá a szakügyintézési lehetőségekről.
Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy mivel nincs több napirendi pont az ülést
berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

