XV./2015.
J E GYZŐ K Ö NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. november 26-án 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./ Bordány Nagyközség Önkormányzat talajterhelési díjáról szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Térségi Vízmű- üzemeltetési Intézmény megszűnését
pénzmaradvány kiutalásának kezdeményezéséről
Előadó: Tanács Gábor polgármester

követően

fennmaradt

4./ Bordányi Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának
véleményezése
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
5./ Döntés a közmunka mintaprogram kiegészítő támogatás keretében beszerezhető traktor és
pótkocsi vásárlásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
6./ Döntés Bordány 603/2 hrsz.-ú illetve
megvásárlásának kezdeményezéséről
Előadó: Tanács Gábor polgármester

603/3

hrsz.-ú

belterületi

7./ Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelmének elbírálása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
8./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

ingatlanok

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------139/2015.(XI.26.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2015. november 26-án megtartott soros ülése napirendjének
elfogadása
1.
140/2015.(XI.26.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
2.
23/2015.(XII.1.)Ö.r A talajterhelési díjról
3.
141/2015.(XI.26.)Ö. Térségi Vízmű- üzemeltetési Intézmény megszűnését követően
fennmaradt pénzmaradvány kiutalásának kezdeményezéséről
4.
142/2015.(XI.26.)Ö. Bordányi Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
felvételi körzethatárának véleményezése
4.
143/2015.(XI.26.)Ö. Közmunka mintaprogram kiegészítő támogatása keretében
traktor és pótkocsi beszerzésére
5.
144/2015.(XI.26.)Ö. Szociális
szövetkezet
létrehozásának
szorgalmazása,
támogatása
6.
145/2015.(XI.26.)Ö. Döntés Bordány 603/2 hrsz.-ú illetve 603/3 hrsz.-ú belterületi
ingatlanok megvásárlásának kezdeményezéséről
7.
146/2015.(XI.26.)Ö. Fodor
Csaba
képviselő
személyes
érintettségének
megállapítása és kizárása
8.
147/2015.(XI.26.)Ö. Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány támogatási
kérelmének elbírálása
8.
148/2015.(XI.26.)Ö. Döntés a Négyforrás Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése
tárgyában
9.
149/2015.(XI.26.)Ö. Döntés a Négyforrás Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetési
9.
időpontjának meghosszabbítása tárgyában

J E GYZ Ő K Ö NYV
Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2015. november 26-án megtartott
soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, díszterem
Jelen vannak:

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter
Balogh Ferenc
Fodor Csaba
Dr. Juhász Anikó
Kálmán Lénárd

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Igazoltan távol:

Szilágyiné Tari Gyöngyi

képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Nógrádiné Bálint Melinda Mórahalmi Járási Hivatal
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.
139/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2015. november 26-án
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2015. november 26-i soros ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
NAPI 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
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Előadó: Tanács Gábor polgármester
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzat talajterhelési díjáról szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Térségi Vízmű- üzemeltetési Intézmény megszűnését
pénzmaradvány kiutalásának kezdeményezéséről
Előadó: Tanács Gábor polgármester

követően

fennmaradt

4./ Bordányi Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának
véleményezése
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
5./ Döntés a közmunka mintaprogram kiegészítő támogatás keretében beszerezhető traktor és
pótkocsi vásárlásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
6./ Döntés Bordány 603/2 hrsz.-ú illetve
megvásárlásának kezdeményezéséről
Előadó: Tanács Gábor polgármester

603/3

hrsz.-ú

belterületi

ingatlanok

7./ Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelmének elbírálása
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 előterjesztéséhez szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
140/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két
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ülés közötti döntéseivel, valamint a 133/2015.(X.29.)Ö., 135/2015.(X.29.)Ö.,
136/2015.(X.29.)Ö., 137/2015.(X.29.)Ö., illetve 138/2015.(X.29.)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
Bordány Nagyközség Önkormányzat talajterhelési díjáról szóló rendeletének megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző visszautal az előző testületi ülésen előadottakra, miszerint a
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának közreműködésével sor került a helyi
önkormányzatok adókat megállapító rendeleteinek törvényességi célvizsgálatára. A
talajterhelési díjról szóló 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletet érintő módosítások
ügyében további egyeztetések voltak szükségesek. Módosítással érintett a rendelet bevezető
része és az egyes eljárási szabályok. Tekintve, hogy a rendelet bevezető részét is érinti
változás új helyi norma megalkotására tesz javaslatot, a korábban elfogadott hatályon kívül
helyezésével. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata
önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról

Képviselő-

testületének

23/2015.(XII.1.)

A rendelet szövege mellékelve.
III. N A P I R E N D
Térségi Vízmű- üzemeltetési Intézmény megszűnését követően fennmaradt pénzmaradvány
kiutalásának kezdeményezéséről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a pénzmaradvány kiutalásáról dönteni szükséges.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
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141/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Térségi Vízmű- üzemeltetési Intézmény megszűnését követően fennmaradt
pénzmaradvány kiutalásának kezdeményezéséről
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) kezdeményezni a Térségi Vízmű- üzemeltetési Intézmény (6782
Mórahalom Kölcsey u. 2.) megszűnését követően fennmaradt Bordány Nagyközség
Önkormányzatát megillető, 1.724.657,-Ft azaz egymillió- hétszázhuszonnégyezerhatszázötvenhét forint pénzmaradvány Önkormányzat részére történő kiutalását.
2./ A Képviselő- testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a
szükséges lépéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2015. december 25.
Tanács Gábor, polgármester

A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ TVI
4./ Intézményvezető
IV. N A P I R E N D
Bordányi Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának
véleményezése
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a felvételi körzethatár meghatározása a
Kormányhivatali hatáskörbe tartozik, melyre azonban a Képviselő- testületet előzetesen
javaslatot tehet. Javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlata szerint az továbbra is a település
közigazgatási határával essen egybe, ebből kifolyólag nem tesz módosító indítványt. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
142/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Bordányi Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi
körzethatárának véleményezése
HATÁ R O ZAT
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján az
általános iskola felvételi körzethatárainak meghatározása tekintetében nem kíván módosító
indítványt tenni.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról visszajelzést nem kér.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ CSMKH
4./ Irattár
V. N A P I R E N D
Döntés a közmunka mintaprogram kiegészítő támogatás keretében beszerezhető traktor és
pótkocsi vásárlásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy a közmunka mintaprogram kiegészítő
támogatása keretében traktor és pótkocsi beszerzésére nyílt lehetőség. Az ajánlatok közül a
legkedvezőbbet benyújtó Agrolánc Kft-jét javasolja elfogadni. Elmondja, hogy a beszerzett
eszközöket egy szociális szövetkezet részére kell majd idővel átadniuk, amelyet szorgalmaz is
létrehozni. Ismerteti a szövetkezettel kapcsolatos elképzeléseit, mely szorosan kapcsolódana
az önkormányzati közmunka programokhoz. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást a beszerzésről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
143/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Közmunka mintaprogram kiegészítő támogatása keretében traktor és pótkocsi
beszerzésére
HATÁ R O ZAT
1./

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatalával
2015. február 25. napján megkötött CS-05M/01/3705-1/2015 számú hatósági szerződés
módosításával egyidejűleg a mezőgazdasági közmunka program kiegészítő
támogatásaként kapott forrásból 1 db traktort és pótkocsit vásárol a legkedvezőbb
árajánlatot adó Agrolánc Kft., (2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.) cégtől, bruttó 6.484.620,Ft értékben.
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2./

A Képviselő- testület felhívja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében
a szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Tanács Gábor, polgármester

A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ pénzügyi csoport
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szövetkezet létrehozásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
144/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Szociális szövetkezet létrehozásának szorgalmazása, támogatása
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) kezdeményezni egy bordányi székhelyű elsősorban mezőgazdasági
termékek feldolgozását, értékesítését végző szociális szövetkezet létrehozását.
2./ A Képviselő-testület részt kíván venni a szociális szövetkezetben, annak működését
elsősorban termelőeszközök (különösen traktor, pótkocsi) átadásával kívánja támogatni.
3./ A Képviselő- testület felhívja a polgármestert, hogy a szociális szövetkezet létrehozása
érdekében kezdjen tárgyalásokat helyi termelőkkel, közmunkában dolgozókkal, továbbá
készítsen elő a képviselőtestület számára egy a szövetkezet megalakításához szükséges
önkormányzati szerepvállalásról szóló előterjesztést.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
Tanács Gábor, polgármester

A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
VI. N A P I R E N D
Döntés Bordány 603/2 hrsz.-ú illetve 603/3 hrsz.-ú belterületi ingatlanok megvásárlásának
kezdeményezéséről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy szándékuk a Szociális Intézmény mögött elterülő
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földek megvétele, melyek kapcsolódnak a csatorna mentiekkel, azokat művelési célból
kívánják hasznosítani. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást az
előterjesztésről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
145/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Döntés Bordány 603/2 hrsz.-ú illetve 603/3 hrsz.-ú belterületi ingatlanok
megvásárlásának kezdeményezéséről
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) kezdeményezni Bordány 603/2 hrsz.-ú, 2136 m2 területnagyságú,
kivett beépítetlen terület művelési ágú illetve 603/3 hrsz.-ú, 5036 m2 területnagyságú,
kivett beépítetlen terület művelési ágú belterületi ingatlanok megvásárlását.
2./ A Képviselő- testület a vételár maximális összegeként 140 Ft/m2 összeget határoz meg,
ennek okán vételárként – kerekítve -; a 603/2 hrsz.-ú ingatlan esetében 300.000,-Ft-ot a
603/3 hrsz.-ú ingatlan esetében 704.000,-Ft-ot maximumot határoz meg az
önkormányzati költségvetés céltartalékainak terhére.
3./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, az ingatlanok adásvétele érdekében
tárgyalásokat folytasson és a Képviselő- testület által meghatározott maximális
összeghatár ereéig az ingatlanok megvásárlása érdekében az Önkormányzat nevében
kötelezettséget vállaljon.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Tanács Gábor, polgármester

A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
VII. N A P I R E N D
Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelmének elbírálása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy a Közalapítvány elsődlegesen az egészséghétre
irányozná a kapott támogatást, melynek biztosítását támogatja.
Fodor Csaba képviselő jelzi, hogy személyes érintettsége van az ügyben, tekintettel arra,
hogy ő a Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
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Tanács Gábor polgármester kéri a képviselő- testület tagjait állapítsa meg Fodor Csaba
képviselő személyes érintettségét és kizárását a Közalapítvány támogatási kérelme tárgyában
hozott döntésből. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja a kizárást.
146/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Fodor Csaba képviselő személyes érintettségének megállapítása és kizárása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bordány Község
Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelmének elbírálása tárgyában megállapítja Fodor
Csaba képviselő személyes érintettségét és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdésére tekintettel kizárja az ügyben történő
döntés meghozatalából.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Fodor Csaba képviselő
4./ Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a Közalapítvány támogatásáról.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
147/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány támogatási kérelmének elbírálása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordány Község Fejlődéséért
Közalapítvány beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal 2015.
évi támogatását 350.000,-Ft, azaz háromszázötvenezer forint összegben állapítja meg.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány
4./ Pénzügyi csoport
VIII. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, Kérdések
1.) Döntés a Négyforrás Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése tárgyában
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
értelmében a korlátolt felelősségű társaságoknak 2015. március 15. napjáig 3 millió forintra
kell felemelni törzstőkéjüket. Bordány Nagyközség Önkormányzata befizetendő
törzstőkéjének összege 380 ezer forint. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
148/2015.(XI.26.)Ö.
Tárgy: Döntés a Négyforrás Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése tárgyában
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a Négyforrás Nonprofit Kft. törzstőke emelésére irányuló
előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:
1./ A Képviselő- testület a Négyforrás Nonprofit Kft. törzstőkéjének 3.000.000,-Ft-ra, azaz
hárommillió forintra történő emeléséhez hozzájárul.
2./ A Képviselő- testület a Bordány Nagyközség Önkormányzata által fizetendő törzsbetét
380.000,-Ft, azaz háromszáznyolcvanezer forint összegét az önkormányzati költségvetés
céltartalékainak terhére biztosítja.
Határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Négyforrás Nonprofit Kft.
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár
2.) Döntés a Négyforrás Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetési időpontjának
meghosszabbítása tárgyában
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy tagi kölcsönszerződés alapján a Négyforrás
Nonprofit Kft-nek 1.569.875,-Ft összegű fennálló tartozása van az Önkormányzat irányába,
melyet több okból előreláthatóan nem tudnak 2015-ben rendezni, így kérik a visszafizetés
időpontját 2016. december 31. napjáig meghosszabbítani. A tagi kölcsön biztosításra
vonatkozó hosszabbítást javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
149/2015.(XI.26.)Ö.
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Tárgy: Döntés a Négyforrás Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetési időpontjának
meghosszabbítása tárgyában
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a Négyforrás Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetési időpontjának
meghosszabbítására irányuló kérelmét és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő- testület a Négyforrás Nonprofit Kft. 1.569.875,-Ft, azaz egymillióötszázhatvankilencezer-nyolcszázhetvenöt forint összegben fennálló tagi kölcsön tartozása
visszafizetési időpontját 2016. december 31. napjáig hosszabbítja meg.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Négyforrás Nonprofit Kft.
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében
lévő állami tulajdonú földek értékesítési eljárásában történt változásokról.
Nógrádiné Bálint Melinda osztályvezető tájékoztat a Mórahalmi Járási Hivatal ünnepi nyitva
tartásáról, illetve az aktuális foglalkoztatást elősegítő támogatásokról.
Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy a tanácskozás további részét a Bursa Hungarica
pályázatok elbírálása képezi, a pályázók kérelmezték pályázatuk zárt ülésen való tárgyalását
ennek okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.
§ (2) bekezdés b) pontjára zárt ülést rendel el, egyidejűleg a nyilvános ülést berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

