XII./2016.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. november 24-én megtartott soros nyílt
üléséről

I. N A P I R E N D
1./ Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Egyebek, Interpellációk, kérdések
4./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Szilágyiné Tari Gyöngyi, bizottsági elnök

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------122/2016.(XI.24.)Ö.Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2016. november 24-én megtartott soros ülése napirendjének
elfogadása
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J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. november 24-én megtartott
soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, díszterem
Jelen vannak:

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

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Igazoltan hiányzott:

Kálmán Lénárd

képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Börcsök Roland
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella
Nógrádiné Bálint Melinda

intézményvezető
pénzügyi főelőadó
igazgatási főelőadó
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.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
122/2016.(XI.24.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. november 24-én
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2016. november 24-i soros ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
NAPI R E N D
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1./ Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Egyebek, Interpellációk, kérdések
4./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Szilágyiné Tari Gyöngyi, bizottsági elnök

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 nem kívánja kiegészíteni. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
123/2016.(XI.24.)Ö.
Tárgy: Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két
ülés közötti döntéseivel, valamint a 117/2016.(X.27.)Ö., 119/2016.(X.27.)Ö.
120/2016.(X.27.)Ö. számú határozatok végrehajtásával, egyúttal tudomásul veszi a két ülés
közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

II. N A P I R E N D
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Bordány Nagyközség Önkormányzat adórendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a helyi adó rendeletek felülvizsgálatára került sor,
melynek eredményeként szükségessé vált azok aktualizálása, pontosítása. A magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendelet III. fejezet címében szereplő „ADÓELŐLEG”
meghatározás nincs összhangban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény vonatkozó
rendelkezéseivel, ennek okán a cím pontosítása szükséges. A telekadóról szóló rendeletben
pedig az adómentességek körét szükséges pontosítani, kiegészíteni. A rendelettervezet
elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2016.(XI.29.)
önkormányzati rendelete
A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2015.(X.30.)Ö.r., valamint a
telekadóról szóló 19/2015.(X.30.)Ö.r. módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

III. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
0149/4 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló beadvány megtárgyalása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy az ingatlanra vételi ajánlat érkezett, azt a
pénzügyi bizottság megtárgyalta és annak alapján az adás- vételt támogatja. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
124/2016.(XI.24.)Ö.
Tárgy: 0149/4 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló beadvány megtárgyalása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testülete
(a továbbiakban: Képviselő- testület) megvizsgálta a 0149/4 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 1
ha 2617 m2 területnagyságú, 1/1 arányban az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan (a
továbbiakban: Földterület) megvásárlására irányuló beadványt és a következő döntést hozta:
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1./ A Képviselő- testület 2017. január 1. napján történő tulajdon- átruházással támogatja a
Földterület értékesítését Juhász László (6781 Domaszék, Tanya 772.) szám alatti lakos
részére az által meghatározott 1.000.000,-Ft/10.000m2 vételáron. A vételi ajánlatnak
megfelelően Bizottság a Fölterület konkrét vételárát – a kerekítés szabályainak
megfelelően - 1.262.000,-Ft, azaz egymillió-kétszázhatvankétezer forintban határozza
meg.
2./ A meghatározott vételár szerinti adás- vételi szerződés megkötéséhez a Képviselőtestület hozzájárul, annak aláírásához a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Juhász László (6781 Domaszék, Tanya 772.)
Informatikai eszközök szállítása ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat az ASP rendszerről és az annak kialakításához szükséges
informatikai feltételekről.
Tanács Gábor polgármester a Java Trió Bt. ajánlatát tartja legkedvezőbbnek az ASP
rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges informatikai eszközök szállítására, javasolja
elfogadni. Kérdés, más javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
125/2016.(XI.24.)Ö.
Tárgy: ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges Informatikai eszközök
beszerzéséről
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) megvizsgálta az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz
szükséges informatikai eszközök szállítására érkezett ajánlatokat és megállapítja,
hogy a benyújtott ajánlatok közül a Java Trió Bt. (cím: 6781 Domaszék, Klebelsberg
Kúnó u. 5., adószám: 22131230-2-06) ajánlata a legkedvezőbb.
2./ Az informatikai eszközök beszerzése érdekében a Képviselő- testület döntése alapján
hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a polgármester a Java Trió Bt.-vel
mindösszesen bruttó 3.142.225,-Ft, azaz hárommillió-egyszáznegyvenkettőezerkettőszázhuszonöt forint erejéig szerződést kössön.
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3./ A Képviselő- testület a fenti összeget pályázati forrásból kívánja biztosítani.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Dr. Fodor Ákos, jegyző
Határidő: 2016. december 15.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Ajánlattevő
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár
Nógrádiné Bálint Melinda osztályvezető a Mórahalmi Járási Hivatal aktualitásairól
tájékoztat.
Dr. Juhász Anikó képviselő beszámol a Szülői Munkaközösség legutóbb tartott üléséről,
ismerteti annak új elnökét.

Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy a tanácskozás további részét a Bursa Hungarica
pályázatok elbírálása képezi, a pályázók kérelmezték pályázatuk zárt ülésen való tárgyalását
ennek okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.
§ (2) bekezdés b) pontjára zárt ülést rendel el, egyidejűleg a nyilvános ülést berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

