
X./2016. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
B o r d á n y 

 
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. szeptember 29-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./ A 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
3./ Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
4./ Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” megnevezésű 

pályázaton való részvételről 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
5./ Bordány Nagyközség Önkormányzat bérlakás- állományának fűtésrendszer korszerűsítéséről szóló döntésének 

meghozataláról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
6./ Döntés „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására” 

című pályázaton történő részvételről 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
7./ Apraja falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
8./ Apraja falva Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2015/2016 évi nevelési évről 

Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető 
 
9./ Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadása 

Előadó: Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető 
 
10./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
11./ Bordány Nagyközség 2016- 2020. időszakára vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elfogadása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
12./ Tájékoztató a vadászati jog hasznosításáról szóló földtulajdonos gyűlés eseményeiről 

Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 

13./ Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 
Előadó: Kiss- Patik Péter, bizottsági elnök 

 
14./ D-Line Data Kft. tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló kérelmének megtárgyalása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
15./ Helyi munkahelyteremtést teremtő beruházások támogatásáról 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
16./ Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 
17./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Csongrád Megyei Elnökségének állásfoglalása 

ügyében benyújtott kifogás hatósági elbírálása (zárt ülés) 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 



 
II.  A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET  RENDELETEI  ÉS  HATÁROZATAI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZÁM:                                                         TÁRGY:                                                OLDAL: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
86/2016.(IX.29.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. 

szeptember 29-én megtartott soros ülése napirendjének elfogadása 1. 
87/2016.(IX.26.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb 

eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 
bizottságainak döntéseiről 3. 

12/2016.(IX.30.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítására 4. 

13/2016.(IX.30.)Ö.r. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 4. 
88/2016.(IX.29.)Ö. Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” megnevezésű pályázaton való részvételről 5. 
89/2016.(IX.29.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzat bérlakás- állományának 

fűtésrendszer korszerűsítéséről szóló döntésének meghozataláról 6. 
90/2016.(IX.29.)Ö. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat 

benyújtásáról 7. 
91/2016.(IX.29.)Ö. APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény módosító 

okiratának elfogadása 8. 
92/2016.(IX.29.)Ö. APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény egységes 

szerkezetbe foglalat alapító okiratának elfogadása 9. 
93/2016.(IX.29.)Ö. Apraja falva Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2015/2016 évi 

nevelési évről 10. 
94/2016.(IX.29.)Ö. Az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 10. 
95/2016.(IX.29.)Ö. Az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti 

Központ szakmai programjának elfogadása 10. 
14/2016.(IX.30.)Ö.r. A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 

12/2015.(V.29.) önkormányzati rendelettel, a 15/2015.(VIII.31.) 
önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 11. 

96/2016.(IX.29.)Ö. Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet 
védelméről 12. 

97/2016.(IX.29.)Ö. Bordány Nagyközség 2016- 2020. időszakára vonatkozó 
Környezetvédelmi Programjának elfogadása 12. 

98/2016.(IX.29.)Ö. Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának 
tevékenységéről 13. 

99/2016.(IX.29.)Ö. D-Line Data Kft. tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló 
kérelmének megtárgyalása 14. 

100/2016.(IX.29.)Ö. Helyi munkahelyteremtést elősegítő beruházások támogatásáról 16. 
101/2016.(IX.29.)Ö. Négyforrás Nonprofit Kft. számára tagi kölcsön nyújtása 17. 
102/2016.(IX.29.)Ö. A kézilabda szakosztály támogatási kérelme 18. 
103/2016.(IX.29.)Ö. A Bordányi Lóbarátok Köre támogatási kérelme 18. 
104/2016.(IX.29.)Ö. A Borostyán Dalkör támogatási kérelme 19. 
105/2016.(IX.29.)Ö. Döntés a KKETTKK – 56p – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat 

benyújtásáról 20. 
106/2016.(IX.29.)Ö. Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet részére vissza nem 

térítendő támogatás biztosítása 20. 
107/2016.(IX.29.)Ö. Közösségi Járdaépítési Program meghirdetése Bordányban 21. 
108/2016.(IX.29.)Ö. Bordányi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 23. 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. szeptember 29-én megtartott 
soros nyílt üléséről. 

 
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, díszterem 
 
Jelen vannak:   Tanács Gábor   polgármester 

Kiss-Patik Péter  képviselő, alpolgármester 
Balogh Ferenc   képviselő 
Fodor Csaba   képviselő 
Dr. Juhász Anikó  képviselő 
Kálmán Lénárd  képviselő 
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő 

 
Dr. Fodor Ákos  jegyző 

 
Jelenlévő meghívottak:          Börcsök Roland  intézményvezető 

Farkasné Lippai Ágota intézményvezető 
Lázárné Borbola Márta intézményvezető 
Szilágyiné Godó Mónika pénzügyi főelőadó 
Kormos Izabella  igazgatási főelőadó 
Ráczné Tóth Szilvia  Mórahalmi Járási Hivatal 

 
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, azzal a módosítással, hogy a 9. napirend keretében sor 
kerülne a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására, illetve a 
10-11. naprendeket összevontan kívánja tárgyalni. 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
86/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. szeptember 29-
én megtartott soros ülése napirendjének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a 2016. szeptember 
29-i soros ülés napirendjét, azzal a módosítással, hogy a 9. napirend keretében sor kerül a 
szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására, illetve a 10-11. 
naprendeket összevontan tárgyalja. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
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2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
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./ A 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
3./ Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
4./ Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” megnevezésű pályázaton való részvételről 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
5./ Bordány Nagyközség Önkormányzat bérlakás- állományának fűtésrendszer 

korszerűsítéséről szóló döntésének meghozataláról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
6./ Döntés „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatására” című pályázaton történő részvételről 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
7./ Apraja falva Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
8./ Apraja falva Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2015/2016 évi nevelési évről 

Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető 
 
9./ Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ szakmai 

programjának elfogadása 
Előadó: Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető 

 
10./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
11./ Bordány Nagyközség 2016- 2020. időszakára vonatkozó Környezetvédelmi 

Programjának elfogadása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
12./ Tájékoztató a vadászati jog hasznosításáról szóló földtulajdonos gyűlés eseményeiről 

Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 

13./ Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 
Előadó: Kiss- Patik Péter, bizottsági elnök 
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14./ D-Line Data Kft. tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló kérelmének 

megtárgyalása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
15./ Helyi munkahelyteremtést teremtő beruházások támogatásáról 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
16./ Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 
17./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Csongrád Megyei 

Elnökségének állásfoglalása ügyében benyújtott kifogás hatósági elbírálása (zárt ülés) 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
 
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 előterjesztését szóban kiegészítve beszámol az új 
iskolaigazgatóval folytatott megbeszélésekről, az „UNICEF Gyerekbarát Település” díjról, 
valamint a Szociális Szövetkezetet érintő történésekről. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
87/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri 
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 
bizottságainak döntéseiről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két 
ülés közötti döntéseivel, valamint a 32/2016.(III.31.)Ö., 57/2016.(V.26.)Ö., 
58/2016.(V.26.)Ö., 63/2016.(VI.16.)Ö., 64/2016.(VI.16.)Ö., 67/2016.(VI.28.)Ö., 
68/2016.(VI.28.)Ö., 70/2016.(VI.28.)Ö., 72/2016.(VI.28.)Ö., 73/2016.(VI.28.)Ö., 
74/2016.(VI.28.)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 
3./ Irattár 
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II.  N A P I R E N D 
 
A 2016. évi önkormányzati költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy módosításként az állam által biztosított normatíva 
került a rendeletbe beépítésre. Ismerteti a számadatokat. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016.(IX.30.) 
önkormányzati rendelete 
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
 
Balogh Ferenc képviselő elhagyta a termet. 
 
 
III.  N A P I R E N D 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a 2015. augusztus 1-től hatályos egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezik a háziorvosi körzetek 
kialakításáról, körzethatárok megállapításáról és egyben kötelezi települési önkormányzat 
képviselő-testületét helyi norma megalkotására. A rendeletben az egészségügyi alapellátás 
körébe tartozó felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi, valamint védőnői körzetek 
megállapítását, továbbá az ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket szükséges rögzíteni. Kérdés, 
javaslat, hozzászólás nincs. Javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 13/2016.(IX.30.) 
önkormányzati rendelete 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
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Balogh Ferenc képviselő megérkezett. 
 
 
IV.  N A P I R E N D 
 
Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” megnevezésű pályázaton való részvételről 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozási 
kötelezettségről és a vonatkozó jogszabályi környezetről. Ismerteti a rendszer elemeit és azok 
alkalmazásának várható időpontját. A rendszer előnye, hogy egységes kormányzati adatbázist 
hoz létre, ehhez azonban bizonyos feltételeket biztosítani szükséges, amelyre az 
önkormányzatoknak 100 %-os támogatottságú – település nagyság függvényében kiosztott – 
pályázati forrásból nyílik lehetősége. Bordány esetében 7 millió forint igényelhető, a 
benyújtási határidő 2016. szeptember 30. Ismerteti a pályázat tartalmát, megkötéseit. 
Kötelező feladatról lévén, benyújtását javasolja a teljes összegre. 
 
Balogh Ferenc képviselő kérdezi, hogy a rendszer használatával várhatóan csökkenthetőek-e 
majd a különböző beszámolók elkészítésével járó munkaterhek? 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, egyenlőre párhuzamosan készülnek a majd a beszámolók, 
ezt és más egyéb felvetést észrevételezni fogják a rendszer fejlesztői irányába. 
 
Tanács Gábor polgármester tekintve, hogy további kérdés, javaslat, hozzászólás nincs kéri a 
szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
88/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Döntés a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” megnevezésű pályázaton való részvételről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete határozatot hoz annak 
érdekében, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzata – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016.(VIII.31.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, melyben felhatalmazza a Bordány Nagyközség 
Önkormányzata polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be és a 
támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
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gyakorolja Bordány Nagyközség Önkormányzata nevében és javára. 
 
Felelős: Tanács Gábor, polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ ME Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
 
V.  N A P I R E N D 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzat bérlakás- állományának fűtésrendszer korszerűsítéséről 
szóló döntésének meghozataláról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy időszerűvé vált a bérlakások kazánjainak cseréje, 
melyet még a fő fűtés szezon előtt el kellene végezni. A beérkezett ajánlatok közül Katona 
Róbert egyéni vállalkozóét tartja legelőnyösebbnek, elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
89/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzat bérlakás- állományának fűtésrendszer 
korszerűsítéséről szóló döntésének meghozataláról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban: 
Képviselő- testület) megvizsgálta a bérlakás- állományának fűtésrendszer 
korszerűsítésére érkezett ajánlatokat és megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatok 
közül Katona Róbert egyéni vállalkozó (6795 Bordány, Móra u. 16.) ajánlata a 
legkedvezőbb. 

 
2./ A korszerűsítési munkák elvégzése érdekében a Képviselő- testület döntése alapján 

hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a polgármester Katona Róbert egyéni 
vállalkozóval bruttó 4.660.180,-Ft, azaz négymillió-hatszázhatvanezer-száznyolcvan 
forint ereéig szerződést kössön. 

 
3./ A képviselő- testület a fenti összeget a 2016. évi költségvetés beruházások előirányzat 

terhére kívánja biztosítani. 
 
Felelős: Tanács Gábor polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Katona Róbert egyéni vállalkozó 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
 
VI.  N A P I R E N D 
 
Döntés „a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatására” című pályázaton történő részvételről 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester a korábbi évekhez hasonlóan javasolja a pályázat benyújtását. 
Ismerteti a részvétel feltételeit. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
90/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- 
testület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

1./ A Képviselő- testület Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet 18. 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 414 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 525.780, Ft (azaz 
Ötszázhuszonötezer-hétszáznyolcvan 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 
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önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.  
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:   Tanács Gábor, polgármester 
 
A határozatról értesítésül: 
1./ Magyar Államkincstár 
2./ Tanács Gábor, polgármester 
3./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
4./ Pénzügyi csoport, helyben 
5./ Igazgatási csoport, helyben 
6./ Irattár 
 
 
VII.  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 elmondja, hogy az intézmény alapító okirata a feladathoz kapcsolódó 
„104031 Gyermekek bölcsődei ellátása” kormányzati funkciót nem tartalmazza. A hiányzó 
funkciókód alapító okiratba történő szerepeltetésével a korábbi „104030 Gyermekek 
napközbeni ellátása” kormányzati funkció elhagyásra kerül. További módosításként az 
intézmény óvodai nevelés alaptevékenységi köre Mórahalom Járás teljes közigazgatási 
területén túlmenően – a bölcsődei ellátás alaptevékenységi körhöz hasonlóan – kiterjesztésre 
kerül egész Csongrád megyére. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a módosító okirat elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító okiratot. 
 
91/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény módosító okiratának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő- 

testület) 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: 
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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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alapító okiratot. 
 
92/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: APRAJA-FALVA Óvoda és Bölcsőde intézmény egységes szerkezetbe foglalat alapító 
okiratának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő- 

testület) 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 
 
 
VIII.  N A P I R E N D 
 
Apraja falva Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2015/2016 évi nevelési évről 
Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Lázárné Borbola Márta intézményvezető elmondja, hogy terv szerint, jól bevált rendszerben 
működtek. Minősítői eljárások kezdődtek, önértékelő csoport alakult. A gyermeklétszám nőtt, 
az ellátás folyamatos. 
 
Tanács Gábor polgármester megköszöni a munkát. Tekintve, hogy kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs, kéri a szavazást. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
93/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Apraja falva Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2015/2016 évi nevelési évről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő- 
testület) az Apraja falva Óvoda és Bölcsőde 2015/2016 évi nevelési évről szóló beszámolóját 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Intézményvezető 
4./ Irattár 
 
 
IX.  N A P I R E N D 
 
Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának 
elfogadása 
Előadó: Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Farkasné Lippai Ágota intézményvezető elmondja, hogy sor került a szakmai program és 
azzal együtt a Szervezeti és Működési Szabályzat ellátási formákat érintő felülvizsgálatára. 
Előterjesztés szerinti elfogadásukat javasolja. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet 
módosítása kapcsán elmondja, hogy a szociális törvény módosulása, továbbá a szociális 
étkezés igénybevételi szabályainak változtatása miatt szükséges a rendeletalkotás. Ismerteti a 
módosítással érintett rendelkezéseket. Tekintettel arra, hogy az idei év folyamán a szociális 
étkezést igénylők száma folyamatosan emelkedett, az igénybevevők korhatárának 60 évről 70 
évre történő megemelésére tesz javaslatot, azzal, hogy a jogosultsági feltételek igazolására 
szakorvosi, háziorvosi igazolást kell az igénylőnek becsatolni.  
 
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szabályzatot. 
 
94/2016.(IX.29.)Ö. 
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Tárgy: Az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete 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 Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
l./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Intézményvezető 
4./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szakmai program elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a programot. 
 
95/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ szakmai 
programjának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 9. § felhatalmazása alapján az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi 
és Gyermekjóléti Központ szakmai programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
l./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Intézményvezető 
4./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szociális alapellátások helyi szabályozásáról 
szóló rendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 14/2016.(IX.30.) 
önkormányzati rendelete 
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A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 12/2015.(V.29.) önkormányzati 
rendelettel, a 15/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
 
X - XI.  N A P I R E N D 
 
Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről 
Bordány Nagyközség 2016- 2020. időszakára vonatkozó Környezetvédelmi Programjának 
elfogadása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester kiegészítést nem kíván az előterjesztésekhez hozzáfűzni. Kérdés, 
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
96/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta Tanács Gábor 
polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
 
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: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Tanács Gábor polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a Környezetvédelmi Program elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a programot. 
 
97/2016.(IX.29.)Ö. 
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Tárgy: Bordány Nagyközség 2016- 2020. időszakára vonatkozó Környezetvédelmi 
Programjának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a település 
2016 – 2020. időszakára vonatkozó Környezetvédelmi Programját az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
 
XII.  N A P I R E N D 
 
Tájékoztató a vadászati jog hasznosításáról szóló földtulajdonos gyűlés eseményeiről 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat a vonatkozó törvény módosulásáról. Elmondja, hogy a 
korábban kiadott területek üzemideje lejárt és további 20 évre újak kerültek kiadásra. Ismereti 
az eljárás menetét. Bordány tekintetében hozzávetőlegesen 30-35 hektárnyi terület került 
kiadásra. A gyűlésen elfogadták az új működési szabályzatot, megválasztották a tulajdonosi 
képviselőket és egyúttal díjazásukról is döntés született. Tájékoztat a vadászati jog 
hasznosításának formájáról, a haszonbérleti díj mértékéről. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete tudomásul vette az 
elhangozottakat. 
 
 
XIII.  N A P I R E N D 
 
Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 
Előadó: Kiss- Patik Péter, bizottsági elnök 
 
Kiss- Patik Péter bizottsági elnök bemutatásra kiosztja a határon túli testvértelepülésekkel 
közösen összeállított „Határmenti határmente értékeink nyomában” című kiadványt, 
összefoglalja tartalmát. Beszámol az újabb programokról. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
98/2016.(IX.29.)Ö. 
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Tárgy: Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Bordány Nagyközség 
Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Települési Értéktár Bizottság 
4./ Irattár 
 
 
XIV.  N A P I R E N D 
 
D-Line Data Kft. tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló kérelmének megtárgyalása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy nincs elegendő ismeretük az ügyben, ebből 
kifolyólag egy a kérelmezőétől eltérő határozati javaslattal áll elő. 
 
Fodor Csaba képviselő aggályosnak tartja a kezdeményezést. 
 
Balogh Ferenc képviselő kérdezi, hogy a Kft. személyesen kereste-e meg az önkormányzatot? 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a Kft. kérelmét levélben küldte meg és a 
fenntartások miatt készítettek másik határozati javaslatot, melynek elfogadását javasolja 
azzal, hogy fokozott figyelemmel követik a cég tevékenységét. További kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
99/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: D-Line Data Kft. tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló kérelmének 
megtárgyalása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a D-Line Data 
Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 2.) optikai hálózat kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
kérése tárgyban benyújtott kérelmét, és a következő határozatot hozza: 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogat minden olyan 
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kezdeményezést, amely az itt élő lakosság digitális tartalmakhoz, internethez való 
hozzáférési lehetőségeinek bővülését, annak minőségi fejlődését, sebességének 
növekedését eredményezi. 

 
2./ A D-Line Data Kft. optikai (FTTH) hálózat a település teljes belterületén való 

kiépítésével kapcsolatban benyújtott kérelme nem tartalmaz elegendő információt az 
elvi engedély kiadásához, ezért a képviselő-testület kéri, hogy a kérelemhez legalább 
egy tervezési program és egy nyomvonal vázlatterv kerüljön benyújtásra. 

 
3./ A Helyi Építési Szabályzat módosítása napirenden van. Az optikai hálózat 

kiépítésével kapcsolatban a jelenlegi HÉSZ külön rendelkezést nem tartalmaz, 
azonban rögzíti, hogy az új beépítésre szánt területen a kisfeszültségű elektromos 
hálózatot földkábellel kell kiépíteni. Az új településrészeken oszlopokra való kiépítés 
jelenleg sem lehetséges, a belterület további részein viszont a településkép megőrzése 
érdekében célszerű lenne a hálózat földalatti kiépítése. 

 
4./ A képviselő-testület felkéri a D-Line Data Kft-t, hogy a tervezés megkezdése előtt 

kezdeményezzen egyeztetéseket a településen már jelen lévő Szélmalom Kábeltévé 
Zrt-vel (oszlopokra szerelt hálózat), valamint Invitel Zrt-vel (földalatti, 
vezetékcsatornás hálózat) meglévő kapacitásaik kihasználása érdekében, majd ezt 
követően nyújtsa be ismételten kérelmét. 

 
Határidő: 2016. szeptember 29.  
Felelős: Tanács Gábor polgármester  
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester  
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző  
3./ D-Line Data Kft. 
4./ Irattár 
 
 
XV.  N A P I R E N D 
 
Helyi munkahelyteremtést teremtő beruházások támogatásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az előterjesztés szerinti előzetes elvi 
megállapodás megkötésére került sor. Könnyűszerkezetes házépítők szeretnének termelő 
üzemet létrehozni a településen, melyhez megfelelő telephelyet kérnek biztosítani. A 
szennyvíztisztító melletti terület alkalmas lehetne. Előzetes felhatalmazást kér a tárgyalások 
lefolytatására. 
 
Fodor Csaba képviselő nem látja komolynak a tárgyaló felet, különösen annak jogi helyzetét 
tekintve. Fenntartásai vannak, kéri a fokozott odafigyelést az ügyben. A beruházás az Építési 
Szabályzatot is érintené. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy az egyesületi forma könnyűszerkezetes elemek 
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gyártásának engedélyezése miatt volt szükséges. A sikeres pályázat esetén a gazdasági 
társaság valósítaná meg a beruházást. A tárgyaló partnereket a közhiteles nyilvántartásokból 
leellenőrzésre kerültek, aggasztó adatok nem kerültek látókörbe. Ettől függetlenül olyan 
megállapodás megkötésére kerül sor, amelyek kellő biztosítékot jelentenek, annak 
kiküszöbölésére, hogy az Önkormányzatot kár, veszteség ne érje. A Helyi Építési Szabályzat 
módosításáról, jelen beruházástól függetlenül már korábban döntés született, ennek okán 
ezzel kapcsolatban többletköltség nem merülhet föl. A terület átminősítésének költsége 
jelentősé terhet nem jelent, sikertelen beruházás esetén pedig az Önkormányzat a rendelkezni 
tud a már kivont terület hasznosítása tekintetében. 
 
Tanács Gábor polgármester leszögezi, biztosra akarnak menni az ügyben, körültekintően 
járnak el. Kellenek az ipari területek, a beruházás sok százmilliós forgalmat hozna és 
munkahelyeket teremtene. További kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
100/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Helyi munkahelyteremtést elősegítő beruházások támogatásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
I. Bordány Nagyközség Önkormányzata a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesületének 

elnökével megkötött megállapodásának jóváhagyása 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 13. pontjában 
meghatározott gazdaságszervezés feladatával összhangban az Önkormányzat a 
Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesületének (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, 
Fári u. 28.) elnökével 2016. szeptember 22. napján megkötött elvi megállapodással 
egyetért, azt jóváhagyja. 

 
II. Bordány 013/8 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának módosítása 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 13. pontjában 
meghatározott gazdaságszervezés feladatával összhangban kezdeményezi Helyi 
Építési Szabályzat módosítását akként, hogy a Bordány, külterület 013/8 hrsz.-ú 
ingatlan építési övezetének besorolása Kereskedelmi, szolgáltató területre változzon. 

 
III. Bordány 013/8 helyrajzi számú ingatlan mezőgazdasági termelésből történő kivonásának 

kezdeményezése 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 13. pontjában 
meghatározott gazdaságszervezés feladatával összhangban kezdeményezi a Bordány, 
külterület 013/8 hrsz.-ú terület mezőgazdasági termelés alól történő kivonását.  
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2. A mezőgazdasági termelés alól történő kivonással kapcsolatos eljárás lefolytatása 
érdekében a Képviselő- testület 300.000,-Ft összeget a beruházás előirányzat terhére 
biztosít.  

3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a mezőgazdasági termelés alól 
történő kivonással kapcsolatos okiratok aláírására.  

 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
 
XVI.  N A P I R E N D 
 
Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 
1.) Négyforrás Nonprofit Kft. számára tagi kölcsön nyújtása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy a Négyforrás Nonprofit Kft. 2,5 millió forint 
összegű tagi kölcsön iránti megkereséssel élt a tulajdonosok, így az Önkormányzat felé is, 
melyet átmeneti likviditási problémákkal indokolt. Ismerteti a kérés hátterét. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző javasolja, hogy a képviselő- testület biztosítsa a keretet, és amikor azt 
a Kft. igényli, akkor legyen rendelkezésre bocsátva. 
 
Tanács Gábor polgármester támogatja a jegyző úr javaslatát. További javaslat, kérdés, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
101/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Négyforrás Nonprofit Kft. számára tagi kölcsön nyújtása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő- 
testület) megtárgyalta a Négyforrás Nonprofit Kft. számára tagi kölcsön nyújtása c. 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő- testület a Négyforrás Nonprofit Kft. számára nyújtandó tagi kölcsön 

biztosítására 2.500.000,-Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint összeget az önkormányzat 
költségvetése terhére előirányoz. 

 
2. A Képviselő- testület az előirányzott tagi kölcsönt a Négyforrás Nonprofit Kft. erre 

irányuló kérelmére külön döntésben biztosítja. 
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A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Négyforrás Nonprofit Kft. 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
2.) Civil támogatások biztosítása 
 
2.1.) A kézilabda szakosztály támogatási kérelme 
 
Balogh Ferenc képviselő tolmácsolja a kézilabda szakosztály 150.000,-Ft összegre vonatkozó 
támogatási kérelmét. 
 
Tanács Gábor polgármester javasolja a kért összeg biztosítását a szakosztály részére. Kérdés, 
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
102/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: A kézilabda szakosztály támogatási kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a kézilabda szakosztály kérelmére 
150.000,-Ft, azaz százötvenezer forint összegű támogatást állapít meg. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Támogatást kérő 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
2.2.) A Bordányi Lóbarátok Köre támogatási kérelme 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester a Lóbarátok Köre által szervezett rendezvényre biztosított 
mentőkocsi költségére 25.000,-Ft összegű támogatást javasol. Kérdés, javaslat, hozzászólás 
nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
103/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: A Bordányi Lóbarátok Köre támogatási kérelme 
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H A T Á R O Z A T 

 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Lóbarátok Köre 
kérelmére 25.000,-Ft, azaz huszonötezer forint összegű támogatást állapít meg. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Támogatást kérő 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
2.3.) A Borostyán Dalkör támogatási kérelme 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester ismerteti a Dalkör kérelmét, mely szerint a különböző 
találkozókon való részvételüket kérik az utazási, szállítási költségek biztosításával támogatni, 
mindösszesen 24.516,-Ft összegben. Támogatásukat javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás 
nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
104/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: A Borostyán Dalkör támogatási kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Borostyán Dalkör kérelmére 
24.516,-Ft, azaz huszonnégyezer-ötszáztizenhat forint összegű támogatást állapít meg. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Támogatást kérő 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
3.) KKETTKK – 56p – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Börcsök Roland intézményvezető ismerteti a pályázati kiírást és elképzeléseiket. A projekt 
keretében két verzióban gondolkodnak, vagy a Petőfi szobor kapcsán, ahhoz társítva, vagy az 
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1956-os emlékmű áthelyezése érdekében pályáznának. Mindenképpen közterületen kell 
megvalósulnia, 100% támogatottsággal. Jelenleg a részvételi szándékról kellene dönteni. 
 
Tanács Gábor polgármester javasolja a pályázat benyújtását. Kérdés, javaslat, hozzászólás 
nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
105/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Döntés a KKETTKK – 56p – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő- 
testület) megtárgyalta a KKETTKK – 56p – 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést. 

 
2./ A Képviselő- testület kinyilvánítja, hogy a pályázatot be kívánja nyújtani. 
 
3./ A Képviselő- testület a pályázat koordinálására Börcsök Roland intézményvezetőt 

jelöli ki. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ IKSZT intézményvezető 
4./ Irattár 
 
4.) Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet részére vissza nem térítendő támogatás 
biztosítása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést, az abban foglalt pályázat elkészítési 
költségének fedezése érdekében 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatás megállapítását 
javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
106/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet részére vissza nem térítendő támogatás 
biztosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta Tanács Gábor 
polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza: 
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Homokhátság Szíve 
Szociális Szövetkezet 2016. évi működésének, ezen belül kiemelten az Országos 
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. részére benyújtott, bordányi kisüzem létrehozását, 
és helyi közmunkából élő emberek foglalkoztatást célzó pályázat elkészítési költségének 
fedezése érdekében úgy dönt, hogy az Önkormányzat – a szövetkezet tagjaként, helyi 
kezdeményezés támogatásaként – 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
szövetkezet számára. 
 
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Tanács Gábor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Szociális Szövetkezet 
4./ Irattár 
 
5.) Közösségi Járdaépítési Program meghirdetése Bordányban 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Kiss-Patik Péter alpolgármester, képviselő ismerteti a program tartalmát, az elképzeléseket. A 
pályázat a soron következő ülésre kerülne előterjesztésre. 
 
Tanács Gábor polgármester javasolja a program előterjesztés szerinti meghirdetését. Kérdés, 
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
107/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Közösségi Járdaépítési Program meghirdetése Bordányban 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetésében 1.000.000.-forintot különít el közösségi lakossági járdaépítési 
munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított. 

 
2./ A támogatás célja, hogy Bordány Nagyközség közigazgatási területén az ingatlanok 

előtti új közterületi járdaszakaszok épüljenek. 
 

3./ A támogatás a járda megépítéséhez szükséges építőanyag biztosításával történik. 1 m2 
járda építéséhez 25 kg cementet és 0,15 m3 sódert biztosít az önkormányzat. 

 
4./ Támogatás mértéke: legfeljebb bruttó 2500 Ft/m értékű építőanyag és egy 

alkalommal, egy helyszínre történő kiszállítása. 
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5./ Pályázati feltételek: A járdát Bordány Nagyközség közigazgatási területén lévő 
ingatlannal határos közterületen kell megépíteni. A járdát akadálymentes 
kialakítással, minimum 1,2 m szélességű, „babakocsibarát” járdaként kell megépíteni 
(szélesebb járda építhető, de az 1,2 m feletti járdarészhez térítés nem adható), beton 
járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. 
A benyújtott kérelmeknél egyrészt előnyt jelent, ha az újonnan építendő járda építése 
a lakók, szomszédok együttműködése kapcsán minél nagyobb összefüggő területen 
valósul meg. Amennyiben a benyújtott támogatási igény kérelemben megjelölt 
építendő járdahossz vagy egyéb adat jelentősen eltér a helyszíni szemle során 
megállapítottaktól az rosszhiszeműség miatt a pályázatból való kizárást vagy 
visszafizetési kötelezettséget vonhat maga után. 
 
Támogatott pályázat esetén, a későbbiekben kiküldött megállapodást, egy példányban 
a kézhezvételt követő 10 napon belül vissza kell juttatni, a Bordányi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélpultjához. Amennyiben a megállapodás nem az előírt 10 napon belül 
érkezik vissza, az a pályázatból való kizárást eredményezhet 
 
Támogatott pályázat esetén, a megítélt építőanyagot legkésőbb 2017. március 10-ig át 
kell venni. Az építőanyag kiszállítás részleteit a későbbiekben adott tájékoztatásban 
kell kezdeményezni, egyeztetni legkésőbb 2017. február 28-ig. Amennyiben az 
építőanyag kiszállítás, vagy a kiszállítás részleteinek kezdeményezésére, egyeztetésre 
nem kerül sor, vagy a fent említett határidőn túl történik, a pályázó a támogatástól 
eleshet. 
 
A járdát az időjárási körülményeket figyelembe véve 2016. november 1. és 2017. 
május 31. között el kell készíteni. 
 
A Bordányi Polgármesteri Hivatal munkatársa folyamatosan ellenőrzi az elkészült 
járdát a bejelentés után, azonban 2017. június 1-től mindenképpen. 
 
Amennyiben a járda nem a jelen pályázati felhívásban, valamint a nyertes pályázat 
esetén kiküldött megállapodásban foglaltaknak megfelelően épül meg, a pályázót 
Bordány Nagyközség Önkormányzata a támogatásként kiszállított építőanyag árának 
visszafizetésére kötelezheti. 

 
A pályázónak vállalnia kell a járda megépítésének támogatáson felüli összes 
felmerülő költségeit. A pályázat benyújtását követően a Bordányi Polgármesteri 
Hivatal felméri a kérelem tartalmának megalapozottságát. 

 
6./ A Közösségi Járdaépítési Programra elkészített pályázatok benyújtásának 

határideje: 2016. október 24. (hétfő). A pályázatot Bordány Nagyközség 
Önkormányzatának honlapjáról letölthető, vagy a Bordányi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélpultjánál kérhető járdaépítési kérelem formanyomtatvány teljes körű 
kitöltésével lehet leadni. A pályázat benyújtásának nincs díja. A pályázatot a Bordányi 
Polgármesteri Hivatalban személyesen ügyfélfogadási időben vagy postai úton a 6795 
Bordány, Benke Gedeon utca 44. számra címezve „Közösségi Járdaépítési Program 
2016” címmel ellátva lehet benyújtani. 
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7./ A benyújtott lakossági pályázatokról a képviselő-testület 2016. október 27-ei testületi 
ülésén dönt. A támogatói döntést követően a Bordányi Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatást küld a pályázók részére.  

 
Felelős: Kiss-Patik Péter alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
6.) Bordányi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző beszámol a népszavazással kapcsolatos főbb tudnivalókról. A 
póttagok választása indokolt. Elmondja, hogy a jelöltek – Kocsispéter Zoltán és Vass 
Karolina – zárt ülés tartását előzetesen nem kérelmezték. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
108/2016.(IX.29.)Ö. 
 
Tárgy: Bordányi szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a választási eljárásról 2013. 
évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi választási iroda 
vezetőjének indítványára az alábbi személyeket választja meg a szavazatszámláló bizottságok 
póttagjainak: 
 
Kocsispéter Zoltán Bordány, Bordány dűlő 115. 
Vass Karolina Bordány, Benke Gedeon utca 71. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ OEVB 
4./ Irattár 
 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző az Önkormányzatot érintő bírósági perekről, majd a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal köztartozásmentes adózók nyilvántartásából való törlési eljárásáról tájékoztat. 
 
 
Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy a tanácskozás további részét a Magyar Agrár-, 
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Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Csongrád Megyei Elnökségének 
állásfoglalása ügyében benyújtott kifogás hatósági elbírálása 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. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Tanács Gábor      Dr. Fodor Ákos 
   polgármester             jegyző 


