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Önkormányzati Képviselő- testületének 2017. március 17-én megtartott rendkívüli
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26/2017.(III.17.)Ö. Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati
felhívásra benyújtandó önkormányzati pályázathoz kapcsolódó
épületvásárlásról
3.
27/2017.(III.17.)Ö. Döntés a "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen kiírt pályázat
benyújtásáról
4.
28/2017.(III.17.)Ö. Térségi
hulladékgazdálkodási
rendszer
átalakításával
kapcsolatos döntések meghozataláról
5.
29/2017.(III.17.)Ö. Döntés a fásításra szánt facsemeték beszerzéséről
6.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2017. március 17-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Bordányi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter
Balogh Ferenc
Fodor Csaba
Szilágyiné Tari Gyöngyi

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Dr. Juhász Anikó
Kálmán Lénárd

képviselő
képviselő

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 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
24/2017.(III.17.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. március 17-én
megtartott rendkívüli ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2017. március 17-i rendkívüli ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
NAPI R E N D
1./ Döntés az Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívásra történő
önkormányzati pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó
önkormányzati pályázathoz kapcsolódó épületvásárlásról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
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3./ Döntés a "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester
4./ Térségi hulladékgazdálkodási rendszer
meghozataláról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

átalakításával

kapcsolatos

döntések

5./ Egyebek

I. N A P I R E N D
Döntés az Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívásra történő önkormányzati
pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a pályázat kiírásra került, de még várható a
feltételek pontosítása. A program célja, hogy fiatalokat vonzzon a településre. A támogatás
100 %-os, benyújtását 100 millió forintra javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri
a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
25/2017.(III.17.)Ö.
Tárgy: Döntés az Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú felhívásra történő
önkormányzati pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) pályázatot kíván benyújtani az Esély Otthon című, EFOP-1.2.1116 kódszámú pályázati felhívásra.
2./ A Képviselő- testület a 100%-os intenzitású pályázat bruttó összegét maximum 100
millió forintban határozza meg, Önkormányzati önerő biztosítása nem szükséges.
4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére,
benyújtására, egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések
aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
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4./ Irattár

II. N A P I R E N D
Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati
önkormányzati pályázathoz kapcsolódó épületvásárlásról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

felhívásra

benyújtandó

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az előterjesztéssel érintett ingatlanok közül a
Bordány, Park tér 4. szám alatti megvétele tűnik legkedvezőbbnek, melyből jelenleg kettő, a
későbbiekben viszont egy harmadik bérlakás kialakítása is lehetővé válna. A kialkudott
vételár 12 millió forint, melyet reálisnak tart. Az ingatlan megvételét javasolja. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
26/2017.(III.17.)Ö.
Tárgy: Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó
önkormányzati pályázathoz kapcsolódó épületvásárlásról
HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta az önkormányzat Esély Otthon című, EFOP-1.2.11-16 kódszámú
pályázati felhívásra benyújtandó önkormányzati pályázathoz kapcsolódó épületvásárlásról
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1./ A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő ingatlanok közül a Bordány, Park tér
4. (122 hrsz.) számú ingatlant kívánja megvásárolni.
2./ A Képviselő- testület az ingatlan bruttó vásárlási összegét 12.000.000,- forintban
határozza meg, amelynek fedezetét a bérlakások elszámolási számlájának terhére
biztosíja.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos
dokumentumok előkészítésére, a szerződések aláírására, illetve a vételár kifizetésére.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Eladó
5./ Irattár
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III. N A P I R E N D
Döntés a "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kiss- Patik Péter alpolgármester elmondja, hogy a pályázat beérkezésének határideje 2017.
március 31. Óvodások részére épült fedett futballpálya és hozzá kapcsolódó tárgyi
eszközkészlet kialakítására biztosít lehetőséget. Az önrész hozzávetőleges összege
3.850.000,-Ft, amely a teljes bekerülési összeg kb. 30%-a. Ismerteti a pályázati feltételeket,
benyújtását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
27/2017.(III.17.)Ö.
Tárgy: Döntés a "Nemzeti Ovi-Sport Program" címen kiírt pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani
az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) által kiírt "Nemzeti
Ovi-Sport Program" címet viselő pályázati kiírásra.
2./ A képviselő- testület a pályázati felételeket megismerte azokat vállalja, ennek
keretében a pályázati önrész 3.900.000,- Ft, azaz hárommillió-kilencszázezer forintját
a pénzmaradvány előirányzat terhére biztosítja.
3./ A képviselő- testület felhatalmazza a polgármester, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges okiratokat aláírja.
Határidő: 2017. március 31.
Felelős: polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

IV. N A P I R E N D
Térségi hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos döntések meghozataláról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az ügyben egységes formában kell rendelkezni,
amelynek érdekében az előterjesztésben foglalt határozat elfogadása szükséges. Ismerteti a
közszolgáltatás működését és a jövőbeni elképzeléseket. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
28/2017.(III.17.)Ö.
Tárgy: Térségi
meghozataláról

hulladékgazdálkodási

rendszer

átalakításával

kapcsolatos

döntések

HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta,
alábbi határozatot hozza:
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve, kezdeményezi, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak ellátása a továbbiakban a FBH-NP
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel – mint közszolgáltatási szerződéssel rendelkező
Közszolgáltatóval – valósuljon meg. A Testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Közszolgáltatási
Szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket készítse elő.
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzata nyilatkozik, hogy a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás feladatainak ellátása, kötelezettségeinek teljesítése
érdekében a Társulással továbbiakban is együttműködik.
3./ Az Önkormányzat felkéri a Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás Szakmai Vezetőjét,
hogy a hulladékgazdálkodási feladatok ellátáshoz szükséges eszközöket, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó szolgáltató szervezet részére,
vagyongazdálkodási megállapodás keretén belül adja ki. Ennek érdekében felkéri a
Jegyzőt a szükséges tárgyalások lefolytatásához, a megállapodások előkészítéséhez,
valamint a vagyonelemek átadásának megszervezéséhez szükséges intézkedések
megtételére.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Mórahalom Városi Önkormányzat
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár

V. N A P I R E N D
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Egyebek
1.) Döntés a fásításra szánt facsemeték beszerzéséről
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Kiss- Patik Péter alpolgármester elmondja, hogy a tudatos fásítási program keretében ez év
tavaszán kiemelt telepítési terület a Rákóczi utca óvodától a Toldy utcáig érő szakasza, ahová
a tájépítész útmutatásai és a helyi környezetvédelmi, fenntarthatósági programoknak
megfelelően több mint száz vérszilva fát telepítenének, míg a Kossuth utca páratlan oldalán
az Üllés felőli részétől egészen a központig folytatódna a gömbkőrisek ültetése. Ismerteti a
Szentesi Faiskola ajánlatát, melynek elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás
nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
29/2017.(III.17.)Ö.
Tárgy: Döntés a fásításra szánt facsemeték beszerzéséről
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a por- és zajszennyezés csökkentése, valamint az egységesebb utcaképek
kialakítása érdekében támogatja a tudatos fásítási program terveket.
2./ A Képviselő- testület a Szentesi Faiskola (6600 Szentes, Berekhát u. 13.)
mindösszesen bruttó 977.900,-Ft, azaz kilencszázhetvenhétezer-kilencszáz forint
összegű, facsemetékre tett árajánlatát elfogadja és azt a 2017. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

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

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

