VIII./2016.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. június 28-án megtartott soron kívüli nyílt
üléséről

I. N A P I R E N D
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Kéményseprő- ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli
helyezéséről
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4./ Döntés az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének kinevezéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 évi nevelési évének meghatározása,
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ Döntés az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím odaítéléséről szóló pályázat
benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ Bordány Nagyközség Önkormányzat közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
9./ Bordány Nagyközség Önkormányzat hulladékgazdálkodási
ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
1. 10./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

közszolgáltatásának

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------66/2016.(VI.28.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2016. június 28-án megtartott soron kívüli ülése napirendjének
elfogadása
1.
8/2016.(VI.29.)Ö.r. Bordány
Nagyközség
Önkormányzata
2016.
évi
költségvetéséről
szóló
1/2016.(II.15.)
önkormányzati
rendeletének módosítására
2.
9/2016.(VI.29.)Ö.r. A
gyermekvédelem
helyi
szabályozásáról
szóló
16/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított
40/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2.
10/2016.(VI.29.)Ö.r. A
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás
kötelező
igénybevételének
szabályozásáról
szóló
8/2013(II.18.)
önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezéséről
3.
67/2016.(VI.28.)Ö. Döntés az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének
kinevezéséről
3.
68/2016.(VI.28.)Ö. Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 évi nevelési évének
meghatározása, munkatervének jóváhagyása
5.
69/2016.(VI.28.)Ö. Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
6.
70/2016.(VI.28.)Ö. Döntés az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím odaítéléséről
szóló pályázat benyújtásáról
7.
71/2016.(VI.28.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési tervének
módosítása
9.
72/2016.(VI.28.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásának
ellátásával
kapcsolatos
döntések
meghozataláról
9.
11/2016.(VI.29.)Ö.r. A
települési
szilárd
hulladékkezeléssel
kapcsolatos
közszolgáltatás
ellátásáról
szóló
8/2014.(VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
10.
73/2016.(VI.28.)Ö. Döntés „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének
fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével” alcímű pályázat
benyújtásáról
11.
74/2016.(VI.28.)Ö. Döntés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat
benyújtásáról
11.
75/2016.(VI.28.)Ö. A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem
rendelkező intézmények közötti megállapodás
12.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. június 28-án megtartott soron
kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: kihelyezett – Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde
Jelen vannak:

Jelenlévő meghívottak:

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

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Lázárné Borbola Márta
Börcsök Roland
Szilágyiné Godó Mónika

intézményvezető
intézményvezető
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 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
66/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. június 28-án
megtartott soron kívüli ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2016. június 28-i soron kívüli ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
NAPI R E N D
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
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Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Kéményseprő- ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli
helyezéséről
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4./ Döntés az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének kinevezéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 évi nevelési évének meghatározása,
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ Döntés az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím odaítéléséről szóló pályázat
benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ Bordány Nagyközség Önkormányzat közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
9./ Bordány Nagyközség Önkormányzat hulladékgazdálkodási
ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

közszolgáltatásának

2. 10./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

I. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy tervezetet a pénzügyi bizottság előzetesen
tárgyalta. Pályázati és normatív támogatások kerültek intézményenként átvezetésre a
rendeltben. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata
önkormányzati rendelete

Képviselő-

testületének

8/2016.(VI.29.)
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Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.)
önkormányzati rendeletének módosítására
A rendelet szövege külön mellékelve.

II. N A P I R E N D
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy az ingyenes, illetve kedvezményes
gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés szabályainak módosulása, az aktuális
változások átvezetése teszi szükségessé a helyi rendelet módosítást. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 9/2016.(VI.29.)
önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2015.(VIII.31.) önkormányzati
rendelettel módosított 40/2013.(XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

III. N A P I R E N D
Kéményseprő- ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli
helyezéséről
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a vonatkozó törvény értelmében a kéményseprő- ipari
közszolgáltatás tárgykörében alkotott helyi rendeletek 2016. június 30. napjáig hatályban kell
maradjanak, az azokat megalapozó felhatalmazás július 1-jén – a jelenleg hatályos törvény
hatályon kívül helyezésével – szűnik meg. Felhatalmazás hiányában a kéményseprői-ipari
közszolgáltatásról szóló 20/2013. (XII.12.) önkormányzati rendeletet 2016. július 1. napjával
hatályon kívül kell helyezni. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
Bordány

Nagyközség

Önkormányzata

Képviselő-

testületének

10/2016.(VI.29.)
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önkormányzati rendelete
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozásáról szóló
8/2013(II.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezéséről
A rendelet szövege külön mellékelve.

IV. N A P I R E N D
Döntés az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének kinevezéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Lázárné Borbola Márta intézményvezető, pályázó zárt ülés tartását nem kéri. Beszámol az
elmúlt 5 év munkásságáról és jövőbeni elképzeléseiről.
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő igazolja a vezető által elmondottakat, véleménye szerint a
pályázó alkalmas és méltó személy az intézmény élére.
Dr. Juhász Anikó képviselő elmondja, hogy az óvodaszék elégedett a jelenlegi vezető
munkájával, további kinevezését egyhangúan támogatják.
Tanács Gábor polgármester az intézményvezető munkájával elégedett, újbóli kinevezését
javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kinevezést.
67/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: Döntés az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjének kinevezéséről
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői munkakörére benyújtott
pályázatot elbírálta és az alábbi döntést hozta:
1./ A Képviselő- testület az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének teljes
munkaidőben, határozott időre, 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig
Lázárné Borbola Márta (6795 Bordány, Petőfi u. 38.) nevezi ki.
2./ A Képviselő- testület Lázárné Borbola Márta intézményvezető alapilletményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
kormány rendelet 38. § (2) bekezdés alapján valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 7. melléklete alapján a pedagógus II. / 7. fizetési fokozatban:
282.865,- Ft-ban állapítja meg 2016. augusztus 1-től.
Magasabb vezetői pótlékát az intézményvezetőkre vonatkozóan a nemzeti köznevelésről
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szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján az illetményalap 60 %-ban, azaz
102.860,- Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezéshez szükséges okiratok
aláírására.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pályázó
4./ Irattár

V. N A P I R E N D
Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 évi nevelési évének meghatározása,
munkatervének jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Lázárné Borbola Márta intézményvezető ismerteti a vonatkozó jogszabályokat, a kötelező
tartalmi elemeket. Abszolút aktuális az intézményi elhelyezés és szervezés kérdése.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az intézmény jelenleg bontásban, székhelyén és
telephelyén kell működjön, megoldást a folyamatban lévő pályázati beruházás jelentene az
ügyben.
Balogh Ferenc képviselő kérdezi, hogy a beruházás megvalósítása mennyiben zavarná majd
az intézmény mindennapi működését.
Lázárné Borbola Márta intézményvezető nem tart a beruházástól, véleménye szerint a
munkálatok szakaszosan zajlanának és jól elkeríthetőek lennének. További kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
68/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2016/2017 évi nevelési évének meghatározása,
munkatervének jóváhagyása
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban:
Képviselő- testület) felhívja az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét
az óvodai felvétel tekintetében a jogszabályi előírások szigorú alkalmazására.
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2./ A Képviselő- testület 2016. szeptember 1.-től egy bölcsődei csoport, valamint 5
óvodai csoport indítását engedélyezi, a telephelyen 1 csoportban történő
foglalkoztatásával.
3./ A Képviselő- testület a mini csoportban 27 fős, a kiscsoportban 25 fős
csoportlétszámmal, a két középső csoportban 25-25 fős csoportlétszámmal, a
nagycsoportban 30 fős csoportlétszámmal történő működtetést csoportszervezési
okok miatt engedélyezi.
4./ A Képviselő- testület engedélyezi az év közbeni további felvételt a törvényi
maximum eléréséig.
5./ A Képviselő- testület 2016. szeptember 1-től az intézményi álláshelyek számát az
alábbiakban állapítja meg: óvodapedagógus munkakörben 12 fő alkalmazásával,
11,125 álláshelyen; bölcsődei szakgondozó munkakörben 3 fő alkalmazásával, 2,5
álláshelyen; dajka vagy gondozónő és takarító egyben munkakörben 5 fő, bölcsődei
szakács munkakörben 1 fő, konyhai dolgozó munkakörben 1 fő, pedagógiai
asszisztens munkakörben 1 fő alkalmazásával 1 álláshelyen, óvodatitkári
munkakörben 1 főt. A technikai feladatokat ellátó munkakörökben közfoglalkoztatott
alkalmazását engedélyezi.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár

VI. N A P I R E N D
Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy az intézmény alapító okirata korábban már
módosításra került, melynek átvezetése a szabályzatban is szükséges. A további módosítások
jelölésre kerültek az anyagban. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
69/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
HAT Á R O Z AT
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Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 7.
pontjában meghatározott hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
10. § (5) bekezdése alapján az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
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
Döntés az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím odaítéléséről szóló pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést, a pályázat tartalmát, számadatait.
Javasolja benyújtását. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
70/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: Döntés az „UNICEF Gyerekbarát Település” cím odaítéléséről szóló pályázat
benyújtásáról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta az UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyerését célzó
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.
2./ A Képviselő- testület kinyilvánítja, hogy a pályázatot 2016. július 24-ei határidővel be
kívánja nyújtani.
3./ A Képviselő- testület a pályázat elkészítésében szorosan együtt kíván működni a
Bordányi Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzattal
4./ A Képviselő- testület vállalja, hogy megvalósítja az „UNICEF Gyerekbarát
Település” program elemeit, így elsősorban a következőket:
a) Folyamatosan biztosítja a gyermekek aktív és tényleges részvételét a település
közéletében. Megvalósítja a gyermekbarát helyi szintű jogalkotást.
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b) Szorosan együttműködve a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal és
építve a helyi ifjúságkutatás-2016 eredményeire 2017. március 31-ig vállalja egy
településszintű gyermekjogi stratégia kidolgozását.
c) Vállalja döntéseinek folyamatos hatásvizsgálatát a gyermekek szempontjából,
továbbá, hogy évente legalább egyszer nyilvános tájékoztatást nyújt a település
gyermekeinek általános helyzetéről.
d) Az éves költségvetések megtervezésekor kiemelten kezeli a gyermekek ügyét,
vállalja gyermekbarát költségvetés elfogadását.
e) A Bordányi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzattal, továbbá helyi civil
szervezetekkel együttműködve rendszeresen szervez olyan oktatási vagy egyéb,
szemléletformáló programokat, amelyek hozzájárulnak a gyermekek jogainak
tudatosításához.
f) Kiemelt szerepet vállal a vállalkozások ösztönzésében olyan közösségi
felelősségvállalási programok fejlesztésére, megvalósítására, amelyek a
gyermekek jólléte, védelme, jogaik érvényesítése érdekében indítanak.
g) A Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal és a Kulturális és Szabadidős
Egyesülettel szorosan együttműködve vállalja, hogy megosztja a jó gyakorlatokat
a kistérségben lévő szervezetekkel, valamint ösztönzi a programban való
részvételüket.
5./ A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének pályázati önerő előirányzatának
terhére 500 ezer forintot biztosít a fenti célok megvalósításához.
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések, megállapodások
előkészítésére, aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A 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
Bordány Nagyközség Önkormányzat közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a folyamatban lévő pályázati beruházások okán
szükséges a közbeszerzési terv módosítása, mely a jövőben várhatóan még tovább fog
bővülni. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.

-9-

A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosítást.
71/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2016. évi
módosított közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §
(3) bekezdése alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

IX. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátásával
kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer
átalakításáról, az önkormányzatokat, illetve a szolgáltatókat érintő kötelezésekről. A
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szükséges a közszolgáltatási szerződés, valamint a
helyi rendelet módosítása.
Balogh Ferenc képviselő kérdezi, hogy a szolgáltató fog-e boldogulni a visszaosztott pénzből.
Továbbá aggályát fejezi ki a közszolgáltatási díj alakulását tekintve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy az új rendszer szabályozottsága nem teljeskörű,
valamennyi végrehajtási rendelet még nem került megalkotásra, így szolgáltatást végző
részére történő ellentétételezés szempontjai nem teljesen ismertek. A szolgáltatás díját a
későbbiekben az ágazati miniszter fogja megállapítani, jelenleg azonban a díj az
önkormányzat által korábban meghatározott illetve a „rezsicsökkentés” címén korrigált
szinten van.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szerződés módosításról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
72/2016.(VI.28.)Ö.
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Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának
ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 92/B. § (2) bekezdésében foglalt
kötelezettségnek eleget téve, figyelemmel ugyanezen törvény 33-34. § rendelkezéseire, valamint a
közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló
317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire megtárgyalta a szilárd hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló javaslatot és a következő határozatot hozta.
A Képviselő- testület – az előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja a közszolgáltatási
szerződés módosítását, s felhatalmazza Tanács Gábor polgármestert, annak aláírására.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határidő: 2016. június 30.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Négyforrás Nonprofit Kft.
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a rendeletmódosításról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 11/2016.(VI.29.)
önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
8/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

X. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.)
Döntés
„a
tanyagondnoki
szolgálatok
tevékenységének
gépjárműbeszerzés kivételével” alcímű pályázat benyújtásáról

fejlesztése,

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a pályázat célját, tartalmát és számadatait. Benyújtását a
maximális támogatási összegre javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást.
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
73/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: Döntés „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés
kivételével” alcímű pályázat benyújtásáról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a
települési és térségi fejlesztések támogatására „a tanyagondnoki szolgálatok
tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével” alcímű 2/a célterületre, a
Földművelésügyi Minisztérium TP-1-2016 azonosítószámú pályázati kiírására
pályázatot kíván benyújtani.
2./ A Képviselő- testület a pályázat megvalósításához igényelt támogatás összegét
2.000.000,-Ft-ban, azaz kettőmillió forintban állapítja meg.
3./ A támogatás utófinanszírozású, mértéke az összes elszámolható költség 90%-a.
4./ A Képviselő- testület pályázati saját forrásként 261.134,-Ft-ot, azaz
kettőszázhatvanegyezer-százharmincnégy forintot a pályázati előirányzat terhére
biztosítja.
5./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések, megállapodások
előkészítésére, aláírására.
Határidő: 2016. július 8.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
2.) Döntés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a pályázat tartalmát és számadatait. A szükséges önerőt
az intézményi költségvetés terhére fedeznék. Benyújtását javasolja. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
74/2016.(VI.28.)Ö.
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Tárgy: Döntés közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az emberi erőforrások minisztere által a Magyarország 2016. évi központi
költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerinti
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás érdekében pályázatot kíván benyújtani.
2./ A pályázaton elnyerhető összeg változó intenzitású, összköltségvetése 5.215.841,-Ft,
azaz ötmillió-kettőszáztizenötezer-nyolcszáznegyvenegy forint.
3./ A Képviselő- testület pályázati saját forrásként 1.657.000,-Ft-ot, azaz egymillióhatszázötvenhétezer forintot az intézményi költségvetés terhére biztosítja.
4./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések, megállapodások
előkészítésére, aláírására.
Határidő: 2016. július 15.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Börcsök Roland intézményvezető
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
3.) A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
közötti megállapodás
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a megállapodások megkötése technikai jellegű,
lényegében a korábbiakat aktualizálják. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
75/2016.(VI.28.)Ö.
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
közötti megállapodás
HAT Á R O Z AT

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő-
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testület) a Bordányi Polgármesteri Hivatal illetve az gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervek közötti megállapodásokat a melléklet szerint jóváhagyja.
2./ A Képviselő- testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jóváhagyott megállapodásokat az
önállóan működő költségvetési szervekkel megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezetők
4./ Irattár

Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy mivel nincs több napirendi pont az ülést
berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

