IV./2016.
J E GYZŐ K Ö NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. április 28-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./ Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal
tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető

Mórahalmi

Járási

Hivatal

3./ Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására pályázók
meghallgatása
4./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
5./ Döntés a Széchenyi u. 1. szám alatt megvalósuló bérlakásépítéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ „Ős- Bordány” régészeti park megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
9./ Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár tevékenységéről,
beszámoló a Bordányi falunapok előkészületéről
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető
10./ Egyebek, Interpellációk, kérdések
11./ Díszpolgári címmel és Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak
kiválasztása (zárt ülés)
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------33/2016.(IV.28.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2016. április 28-án megtartott soros ülése napirendjének
elfogadása
1.
34/2016.(IV.28.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
3.
35/2016.(IV.28.)Ö. Döntés az iskola igazgatói állásra benyújtott pályázatokról
4.
történő szavazás módjáról
36/2016.(IV.28.)Ö. Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatói állásra benyújtott pályázatok véleményezése
4.
37/2016.(IV.28.)Ö. Bordány
Nagyközség
Önkormányzat
Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadása
5.
38/2016.(IV.28.)Ö. Döntés a Széchenyi u. 1. szám alatt megvalósuló
bérlakásépítéssel
kapcsolatos
közbeszerzési
eljárás
megindításáról
6.
39/2016.(IV.28.)Ö. APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény módosító
okiratának elfogadása
7.
40/2016.(IV.28.)Ö. APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény egységes
szerkezetbe foglalat alapító okiratának elfogadása
8.
41/2016.(IV.28.)Ö. Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése érdekében
benyújtandó pályázatról
8.
42/2016.(IV.28.)Ö. „Ős- Bordány” régészeti park megvalósítása érdekében
benyújtandó pályázatról
9.
43/2016.(IV.28.)Ö. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár
tevékenységéről,
beszámoló
a
Bordányi
falunapok
előkészületéről
10.
44/2016.(IV.28.)Ö. Döntés professzionális fűnyíró beszerzéséről
11.
45/2016.(IV.28.)Ö. Döntés a Bordány, Kistemplomtanya tér közvilágítással történő
ellátásáról
12.

J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. április 28-án megtartott soros
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, nagyterem
Jelen vannak:

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter
Balogh Ferenc
Fodor Csaba
Dr. Juhász Anikó
Szilágyiné Tari Gyöngyi

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Igazoltan távol:

Kálmán Lénárd

képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Dr. Szántó Mária
Börcsök Roland
Farkasné Lippai Ágota
Lázárné Borbola Márta
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella
Dr. Kádár Péter
Nógrádi Erika
Ocskó Zoltán

járási hivatalvezető
intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
pénzügyi főelőadó
igazgatási főelőadó
pályázó
pályázó
pályázó

A lakosság részéről 24 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.
33/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. április 28-án
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2016. április 28-i soros ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
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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
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal
tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető

Mórahalmi

Járási

Hivatal

3./ Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására pályázók
meghallgatása
4./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
5./ Döntés a Széchenyi u. 1. szám alatt megvalósuló bérlakásépítéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ „Ős- Bordány” régészeti park megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
9./ Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár tevékenységéről,
beszámoló a Bordányi falunapok előkészületéről
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető
10./ Egyebek, Interpellációk, kérdések
11./ Díszpolgári címmel és Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak
kiválasztása (zárt ülés)
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

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
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester beszámol a két ülés közötti polgármesteri döntésekről és
fontosabb eseményekről. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a beszámoló
elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
34/2016.(IV.28.)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
ülés közötti döntéseivel, valamint a 32/2016.(III.31.)Ö. számú határozat 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
Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető
Dr. Szántó Mária hivatalvezető rövid történeti áttekintő után ismereti a Járási Hivatal jelen
szervezeti struktúráját, az ellátott feladatokat, a 2015-ös év kapcsán külön kiemeli a határ
mentiségből adódott plusz elfoglaltságokat, illetőleg az aktív korúak ellátása ügyek márciusi
átadását. Elmondja, hogy a szervezeti és szabályozási átalakulás folyamatos.
Tanács Gábor polgármester kérdezi, hogy 2016-ban várható-e hatáskörök elkerülése az
önkormányzatoktól, illetve, hogy az ügysegédi rendszer fenntartható-e a jövőben?
Dr. Szántó Mária hivatalvezető elmondja, hogy átszervezések várhatóak, de arról nincs
konkrét információja, hogy mely feladat- és hatáskörök érintettek. Az ügysegédek
megmaradnak, felszereltségükben folyamatosak a fejlesztések.
Tanács Gábor polgármester megköszöni a beszámolót. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Szavazást nem kér.

III. N A P I R E N D
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására pályázók
meghallgatása
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Kádár Péter pályázó pályázatának nyílt ülésen való megtárgyalásához hozzájárul.
Ismerteti szakmai munkásságát, illetve vezetői terveit, elképzeléseit. Reagál a képviselők
hozzá intézett kérdéseire.
Tanács Gábor polgármester 5 perces szünet tartását rendeli el.
Nógrádi Erika pályázó pályázatának nyílt ülésen való megtárgyalásához hozzájárul.
Prezentáció bemutatásával ismerteti szakmai munkásságát, vezetői terveit és elképzeléseit.
Válaszol a képviselők kérdéseire.
Ocskó Zoltán pályázó pályázatának nyílt ülésen való megtárgyalásához hozzájárul. Beszámol
szakmai munkásságáról, ismerteti vezetői terveit, elképzeléseit. Válaszol a hozzá intézett
kérdésekre.
Tanács Gábor polgármester 5 perces szünet tartását rendeli el.
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat a tanácskozás menetéről és a szavazási módokról.
Tanács Gábor polgármester nyílt szavazást javasol, amelyről kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
35/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Döntés az iskola igazgatói állásra benyújtott pályázatokról történő szavazás módjáról
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az iskola igazgatói állásra
benyújtott pályázatokra vonatkozó nyílt szavazásra tett javaslatot elfogadja.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Irattár

Tanács Gábor polgármester a meghallgatás sorrendjében kéri a szavazást a benyújtott
pályázatokról.
A képviselő-testület Dr. Kádár Péter pályázatát 5 igen, Nógrádi Erika pályázatát 2 igen,
illetve Ocskó Zoltán pályázatát 2 igen szavazattal támogatja.
36/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állásra benyújtott
pályázatok véleményezése
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HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi Tankerületének felkérésére, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4) bekezdés h) pontja alapján, az
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői állásra pályázók
pályázatainak áttanulmányozását követően, valamint a jelentkezők személyes meghallgatásán
elhangzottakat mérlegelve az alábbi sorrendet állította fel a jelentkezők között:
1./
a.
b.

A képviselő- testület 6 jelenlévő tagjának szavazata alapján
Dr. Kádár Pétert 5 igen szavazattal első helyen,
Nógrádi Erikát 2 igen szavazattal valamint Ocskó Zoltánt 2 igen szavazattal
második helyen
tarja alkalmasnak az intézményvezetői pozíció elnyerésére.

2./

A képviselő- testület kéri a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mórahalmi
Tankerületének vezetőjét, hogy a testület döntése alapján Dr. Kádár Péter kinevezését
kezdeményezze a döntéshozó irányába.

3./

A képviselő- testület köszönetét fejezi ki mindegyik pályázó irányába, hogy magas
színvonalú pályázatuk benyújtásával megtisztelték Bordány település lakosait.

Erről értesítést kap:
4./ Tanács Gábor, polgármester
5./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
6./ Ördögné Gárgyán Mária, tankerületi igazgató
7./ Dr. Kádár Péter, pályázó
8./ Nógrádi Erika, pályázó
9./ Ocskó Zoltán, pályázó
10./
Irattár

IV. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a korábbi szabályzat aktualizálásra került sor,
ismerteti tartalmát és az eljárás menetét. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szabályzatot.
37/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
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HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési szabályzatát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (1)
bekezdése alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A határozat végrehajtásáról a Képviselő- testület tájékoztatást nem kér.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport

V. N A P I R E N D
Döntés a Széchenyi u. 1. szám alatt megvalósuló bérlakásépítéssel kapcsolatos közbeszerzési
eljárás megindításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
38/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Döntés a Széchenyi u. 1. szám alatt megvalósuló bérlakásépítéssel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás megindításáról
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a bérlakások irányába fennálló kereslet okán, a fiatal családok településen
tartása érdekében, Bordány településen található önkormányzati tulajdonban álló
bérlakások számát lehetőségeihez mérten növelni kívánja.
2./ A képviselő- testület a Széchenyi u. 1. szám alatti, Bordány 994/23 hrsz.-ú ingatlanra,
Halász Gabriella építészmérnök által készített mellékelt építési terv szerinti, két
lakásból álló bérlakásként funkcionáló épületet, valamit két személygépkocsi
parkolását biztosító gépkocsibeállót kíván építeni.
3./ A képviselő- testület a beruházás megvalósításához az Önkormányzat bérlakás
számlán fennálló 20.000.000,-Ft azaz húszmillió forint összeget kívánja felhasználni.
4./ Tekintettel arra, hogy előreláthatóan a beruházás értéke a központi költségvetésben
meghatározott nemzeti értékhatár összegét meghaladja, a képviselő- testület az építési
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munkálatok kivitelezése érdekében közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. A
közbeszerzés eljárásrendjét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
115.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban határozza meg.
5./ A képviselő- testület felszólítja a polgármester, hogy a közbeszerzési eljárást Bordány
Nagyközség Közbeszerzési Szabályzatának figyelembevételével kezdje meg, egyúttal
felhatalmazza a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

VI. N A P I R E N D
Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat, hogy a kincstár által előzetesen jóváhagyott előterjesztések
az ülést megelőzően papír alapon kerültek kiosztásra. Elmondja, hogy az alapító okirat
módosítása – a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelésen túl – az intézmény fejlesztése
érdekében benyújtandó pályázat eredményességéhez szükséges. Ismerteti a főbb
módosításokat. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a módosító okirat elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
39/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény módosító okiratának elfogadása
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §
7. pontjában meghatározott hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. § (1)-(2) bekezdések alapján az APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde
intézmény módosító okiratát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő- testület 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
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2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Magyar Államkincstár
5./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az egységes okirat elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
40/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény egységes szerkezetbe foglalat alapító
okiratának elfogadása
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §
7. pontjában meghatározott hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. § (1)-(2) bekezdések alapján az APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde
intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő- testület 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

VII. N A P I R E N D
Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a pályázat benyújtásáról kellene szavazniuk.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
41/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése érdekében benyújtandó pályázatról
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HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde férőhelyeinek bővítése valamint az
Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde konyhájának kapacitásbővítése érdekében a Területés Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.4.1-15 pályázati kiírására
pályázatot kíván benyújtani.
2./ A képviselő- testület a TOP 1.4.1-15 számú 100%-os intenzitású pályázati forrásból a
jelen előterjesztés mellékletében meghatározott fejlesztési elképzeléseket kívánja
megvalósítani.
3./ A képviselő- testület az Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde férőhelyeinek bővítésére
irányuló beruházás valamint az Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde konyhájának
kapacitásbővítésére irányuló beruházás együttes összegét 150.000.000,-Ft-ban azaz
százötvenmillió forintban határozza meg.
4./ Tekintettel a beruházás várható értékére, valamint arra a körülményre, hogy a
beruházás az Európai Unió támogatásával valósul meg a képviselő- testület a
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
5./ A képviselő- testület felszólítja a polgármester, hogy a közbeszerzési eljárást Bordány
Nagyközség Közbeszerzési Szabályzatának figyelembevételével kezdje meg, egyúttal
felhatalmazza a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

VIII. N A P I R E N D
„Ős- Bordány” régészeti park megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a régészeti park megvalósítása érdekében kellene
pályázat benyújtásáról szavazniuk. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
42/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: „Ős- Bordány” régészeti park megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatról
HATÁ R O ZAT
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1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) „Ős- Bordány” régészeti park megvalósítása érdekében a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.2.1. számú pályázati kiírására
pályázatot kíván benyújtani.
2./ A képviselő- testület a TOP 1.2.1. számú 100%-os intenzitású pályázati forrásból a
jelen előterjesztés mellékletében meghatározott fejlesztési elképzeléseket kívánja
megvalósítani.
3./ A képviselő- testület az beruházás összegét 80.000.000,-Ft + 21.600.000,-Ft Áfa azaz
nyolcvanmillió forint + Áfa összegben; bruttó 101.600.000,Ft azaz százegymillióhatszázezer forintban határozza meg. A Képviselő- testület a 21.600.000,-Ft általános
forgalmi adó összegét az általános tartalék terhére biztosítja.
4./ Tekintettel a beruházás várható értékére, valamint arra a körülményre, hogy a
beruházás az Európai Unió támogatásával valósul meg a képviselő- testület a
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni.
5./ A képviselő- testület felszólítja a polgármester, hogy a közbeszerzési eljárást Bordány
Nagyközség Közbeszerzési Szabályzatának figyelembevételével kezdje meg, egyúttal
felhatalmazza a közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

IX. N A P I R E N D
Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár tevékenységéről, beszámoló a
Bordányi falunapok előkészületéről
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Börcsök Roland intézményvezető a falunapi előkészületekről, programokról számol be,
ismerteti annak költségvetését. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
43/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár tevékenységéről,
beszámoló a Bordányi falunapok előkészületéről
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HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről, valamint a Bordányi falunapok előkészületéről
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Irattár

X. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.) Döntés professzionális fűnyíró beszerzéséről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy szükségessé vált az eszköz beszerzése. A kapott
ajánlatok közül a legkedvezőbbet az Agrolánc Kft. nyújtotta be, melynek elfogadását
javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
44/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Döntés professzionális fűnyíró beszerzéséről
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az esztétikus településkép fenntartása érdekében, a zöldfelületek
karbantartásának elősegítése okán, megfelelő minőségű professzionális fűnyíró
beszerzését tartja szükségesnek.
2./ A Toro 7000 nulla fordulósugarú fűnyíróra ékezett árajánlatok közül a képviselőtestület a vételár alapján az Agrolánc Kft. (Székhely: 2151 Fót, Jedlik Ányos utca 35.)
ajánlatát tartja a legmegfelelőbbnek.
3./ A képviselő- testület döntése alapján hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a
polgármester az Agrolánc Kft.-vel a 4.455.000,-Ft + Áfa. azaz négymilliónégyszázötvenötezer forint + Áfa. Vételárú, 74264TE típusú fűnyíró beszerzésére
szerződést kössön.
4./ A képviselő- testület a 4.455.000,-Ft + Áfa. vételárat az Önkormányzat általános
tartalék terhére biztosítja.
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Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
2.) Döntés a Bordány, Kistemplomtanya tér közvilágítással történő ellátásáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy elsősorban közbiztonsági okokból indokolt a
Kistemplomtanya tér közvilágítással történő ellátása. A kapott ajánlatok közül a
legkedvezőbbet az Délakku Kft. nyújtotta be, melynek elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
45/2016.(IV.28.)Ö.
Tárgy: Döntés a Bordány, Kistemplomtanya tér közvilágítással történő ellátásáról
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a közbiztonsági megfontolásból szükségesnek tartja Bordány,
Kistemplomtanya tér közvilágítással történő ellátását.
2./ A képviselő- testület a közvilágítás megvalósítása érdekében benyújtott ajánlatok
közül az bekerülési ár alapján, a Délakku Kft. (adószám: 24177733-2-06) ajánlatát
tartja a legalkalmasabbnak.
3./ A közvilágítás megvalósítása érdekében a képviselő- testület döntése alapján
hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a polgármester a Délakku Kft.-vel a
1.411.100,-Ft + Áfa. azaz egymillió- négyszáztizenegyezer forint + Áfa. összeg ereéig
szerződést kössön.
4./ A képviselő- testület a 1.411.100,-Ft + Áfa. vételárat az Önkormányzat általános
tartalék terhére biztosítja.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy a tanácskozás további részét a Díszpolgári címmel
és Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak kiválasztása képezi, ezért hivatkozva
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontjára zárt ülést rendel el, egyidejűleg a nyilvános ülést berekeszti.
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