III./2017.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2017. március 30-án megtartott soros nyílt
üléséről
I. N A P I R E N D
1./ Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető
3./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4./ A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
5./ A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
6./ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
8./ Döntés a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
9./ Döntés helyi kezdeményezések támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
10./ Döntés a közmunkaprogramhoz kapcsolódó árokásó munkagép beszerzéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
11./ Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról szóló
29/2016.(III.31.) önkormányzati határozat módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
12./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/2017.(III.30.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2017. március 30-án megtartott soros ülése napirendjének
elfogadása
1.
30/2017.(III.30.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
3.
3/2017.(III.31)Ö.r. A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.) önkormányzati
rendeletének módosítására
3.
4/2017.(III.31)Ö.r. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díjak
mértékéről
4.
5/2017.(III.31)Ö.r. A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához
kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról
5.
31/2017.(III.30.)Ö. A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához
kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása előterjesztés
módosítása
5.
6/2017.(III.31)Ö.r. A talajterhelési díjról szóló 23/2015.(XII.1.) önkormányzati
rendelet módosításról
6.
32/2017.(III.30.)Ö. A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
7.
33/2017.(III.30.)Ö. Döntés
a
közösségi
művelődési
intézményés
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései
című pályázat benyújtásáról
7.
34/2017.(III.30.)Ö. Bordányi Lóbarátok Köre támogatási kérelme
8.
35/2017.(III.30.)Ö. Szent István király Plébánia támogatási kérelme
8.
36/2017.(III.30.)Ö. A 2017-ben megrendezésre kerülő Autós találkozó támogatása
9.
37/2017.(III.30.)Ö. Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület támogatási kérelme
9.
38/2017.(III.30.)Ö. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete helyi
csoportjának támogatási kérelme
10.
39/2017.(III.30.)Ö. Döntés a közmunkaprogramhoz kapcsolódó árokásó munkagép
beszerzéséről
10.
40/2017.(III.30.)Ö. Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő
útszakasz kialakításáról szóló 29/2016.(III.31.) önkormányzati
határozat módosításáról
11.
41/2017.(III.30.)Ö. Testvér-települési programok és együttműködések című
pályázat benyújtása
12.
42/2017.(III.30.)Ö. Döntés a településfejlesztési koncepció elkészítésére érkezett
ajánlatokról
13.
43/2017.(III.30.)Ö. Döntés az 1956-os emlékmű felállítása ügyében
13.
44/2017.(III.30.)Ö. Döntés a Vadgesztenye étterem felújítás, bővítés, építési
engedély tervdokumentációjának elkészítésére érkezett
árajánlatok ügyében
14.
45/2017.(III.30.)Ö. Döntés a piacok infrastruktúra fejlesztése és közétkeztetés
pályázat benyújtásáról
15.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2017. március 30-án 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
Kálmán Lénárd

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Igazoltan távol:

Szilágyiné Tari Gyöngyi

képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Dr. Szántó Mária
Farkasné Lippai Ágota
Börcsök Roland
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella

CSMK MJH hivatalvezető
intézményvezető
intézményvezető
pénzügyi főelőadó
igazgatási főelőadó

A lakosság részéről 1 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, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatal tevékenységéről szóló tájékoztatót Dr. Szántó Mária hivatalvezető
megérkezését követően, az ülés végén hallgatják meg.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
29/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. március 30-án
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. március 30-i soros
ülés napirendjét elfogadja azzal, hogy a „Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatal tevékenységéről” szóló 2. napirendet az ülés végén hallgatja meg.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
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NAPI R E N D
1./ Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
3./ A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4./ A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
5./ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
6./ A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ Döntés a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ Döntés helyi kezdeményezések támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
9./ Döntés a közmunkaprogramhoz kapcsolódó árokásó munkagép beszerzéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
10./ Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról szóló
29/2016.(III.31.) önkormányzati határozat módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
11./ Egyebek, Interpellációk, kérdések
12./ Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal
tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető

I. N A P I R E N D
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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 tájékoztat az aktualitásokról, így különösen a fásítási programról
és a Park téri ingatlan adás-vételéről. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a
beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
30/2017.(III.30.)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 12/2017.(II.9.)Ö., 20/2017.(II.9.)Ö., illetve
22/2017.(II.9.)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

II. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a módosításokat. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2017.(III.31)
önkormányzati rendelete
A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.)
önkormányzati rendeletének módosítására
A rendelet szövege külön mellékelve.
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III. N A P I R E N D
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző Tájékoztatást nyújt a rendelet megalkotásának okairól illetve a
rendelettervezet szabályairól. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. A rendelet elfogadását
javasolja.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2017.(III.31)
önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről
A rendelet szövege külön mellékelve.

IV. N A P I R E N D
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a módosítás elfogadásával a települési szilárd
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(VI.30.) és a szociális
alapellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletek szabályai
változnak. A módosító rendelkezések a díjkedvezményekre és a szolgáltatás szüneteltetésére
vonatkozó szabályokat részletezik, pontositják. A megváltozott jogszabályi környezetben – a
korábbiaktól eltérően - a közszolgáltató üzletpolitikai kedvezményeket nem tud nyújtani a
jövőben, a kedvezmények körét a képviselő- testületnek kell meghatároznia rendeleti
formában. Az előterjesztés a jelenlegi gyakorlatban biztosított kedvezményeket körét tartja
meg, a 60 literes gyűjtőedény igénylése esetén. Ismerteti az eljárási szabályokat és
számadatokat. A véleményező bizottságok javasolják a rendeletmódosítást.
Balogh Ferenc képviselő szerint a közszolgáltatási rendelet új 24. § (5) bekezdése nem
indokolt. Nem szabadna az időseket ezzel évente terhelni, mely a hivatalnak is többlet
adminisztrációt jelentene.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a rendelkezésnek ellenőrző, kontroll szerepe van. A
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négy település között előzetesen egyeztetések történtek az ügyben, ez lenne az egységes
gyakorlat, de az előterjesztés módosítható.
Balogh Ferenc képviselő javasolja az előterjesztés módosítását akként, hogy a 24. § (5)
bekezdése kikerüljön a tervezetből.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az előterjesztés módosításáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
31/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosítása előterjesztés módosítása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a települési szilárd
hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása
előterjesztés arra vonatkozó módosítását, hogy a rendelettervezet 1. § (1) bekezdésében
foglalt idézett szöveg Díjkedvezmény 24. § (5) bekezdése elhagyásra kerüljön a rendelettervezetéből.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a rendelet elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 5/2017.(III.31)
önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati
rendeletek módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

V. N A P I R E N D
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a közszolgáltatótól érkezett 2016. évre vonatkozó
adatok alapján jelentősen nagyobb számú ingatlant érint talajterhelési díjfizetési kötelezettség
az előzetesen tervezetthez képest, összesen 124-et. Javaslatot tesz a tárgyi rendelet átmeneti
időszakra vonatkozó módosítására, annak érdekében, hogy a szennyvízhálózatra történő
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rákötések száma a közeljövőben emelkedjen és lakossági terhek az arányosság és
méltányosság alapelvének figyelembevételével mérséklődjenek. Az átmeneti rendelkezéseken
túl egyéb módosítások, kiegészítések kerültek a tervezetbe. Kérdés, javaslat, hozzászólás
nincs. A rendelet elfogadását javasolja.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a rendelet elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2017.(III.31.)
önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról szóló 23/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításról
A rendelet szövege külön mellékelve.

VI. N A P I R E N D
A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a közbeszerzési tervet a vonatkozó jogszabályok
alapján minden év március 31-ig el kell fogadni. A tervben jelenleg 1 közbeszerzés lett
megjelölve, melynek előkészületei zajlanak. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a terv elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a közbeszerzési tervet.
32/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: A 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése
alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A határozat végrehajtásáról a Képviselő- testület tájékoztatást nem kér.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

Kiss-Patik Péter képviselő, alpolgármester elhagyta a termet.
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VII. N A P I R E N D
Döntés a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást
infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

segítő

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Börcsök Roland intézményvezető ismerteti a projekt tartalmát, költségvetését és feltételeit.
Tanács Gábor polgármester támogatja a pályázat benyújtását. Kérdés, javaslat, hozzászólás
nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
33/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Döntés a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései című pályázat benyújtásáról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) pályázatot kíván benyújtani a közösségi művelődési intézményés szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című EFOP-4.1.7-16
kódszámú pályázati felhívásra.
2./ A Képviselő- testület a 100%-os intenzitású pályázat összegét árajánlatok
függvényében bruttó 5-20 millió forintban határozza meg, önkormányzati önerő
biztosítása nem szükséges.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére,
benyújtására, egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések
aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: 2017. április 30.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

Kiss-Patik Péter képviselő, alpolgármester visszatért a terembe.
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VIII. N A P I R E N D
Döntés helyi kezdeményezések támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a beadványokat. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. A
Bordányi Lóbarátok Köre részére a Lovasnap lebonyolításához javasolja a mentő és a
versenybírók díjából eredő költségek finanszírozását. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
34/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Bordányi Lóbarátok Köre támogatási kérelme
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Lóbarátok Köre által
szervezett 2017. évi Lovasnap lebonyolítását támogatja, melynek keretében a mentő és a
versenybírók díját helyi kezdeményezések támogatása címén biztosítja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Bordányi Lóbarátok Köre
4./ Pénzügyi csoport
Tanács Gábor polgármester a Szent István király Plébánia kérelmére a plébániaépület
felújítására 2017. évre 500.000,-Ft támogatást javasol. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
35/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Szent István király Plébánia támogatási kérelme
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 1. pontjában
meghatározott feladat keretébe, helyi kezdeményezések támogatásaként a Szent István király
Plébánia 2017. évi támogatását a plébániaépület felújítására 500.000,-Ft, azaz ötszázezer
forint összegben állapítja meg.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
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A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Szent István király Plébánia
4./ Pénzügyi csoport
Tanács Gábor polgármester a 2017-ben megrendezésre kerülő Autós találkozót támogatja a
faluház intézményének térítésmentes igénybevételével. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
36/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: A 2017-ben megrendezésre kerülő Autós találkozó támogatása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a 2017-ben megrendezésre kerülő
Autós találkozót támogatja, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
intézmény térítésmentes igénybevételét biztosítja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Szervezők
4./ Pénzügyi csoport
Tanács Gábor polgármester tájékoztat a Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület kéréséről, mely
szerint teniszezésre térítésmentesen szeretnék használni a tornatermet. Szabadidő terhére
javasolja a használat térítésmentes biztosítását. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
37/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület támogatási kérelme
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete támogatja a Bordányi Ifjúsági
Klub Egyesület tenisz sport tevékenységét, melyhez a Sportcsarnok használatát szabadidő
terhére biztosítja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
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3./ Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület
4./ Pénzügyi csoport
Tanács Gábor polgármester ismerteti a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
helyi csoportjának kérelmét, melyben a csoporttitkár ez évi küldöttközgyűlésen és képzésen
való részvételéhez kérnek hozzájárulást. A támogatást javasolja. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
38/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete helyi csoportjának támogatási
kérelme
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Mozgáskorlátozottak Csongrád
Megyei Egyesülete helyi csoport titkárának 2017. évi küldöttközgyűlésen és képzésen való
részévételét támogatja, annak költségét -helyi kezdeményezések támogatásának címén biztosítja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
4./ Pénzügyi csoport

IX. N A P I R E N D
Döntés a közmunkaprogramhoz kapcsolódó árokásó munkagép beszerzéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat, melyek közül a
legkedvezőbbet, az Agroázis-MON Gépkereskedelmi Kft. nyújtotta be. Az árokásó vételét
200.000,-Ft összegű önerőt biztosítva javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
39/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Döntés a közmunkaprogramhoz kapcsolódó árokásó munkagép beszerzéséről
HATÁROZAT
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Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közmunkaprogramhoz kapcsolódó árokásó munkagép beszerzésére érkezett
árajánlatokat megvitatta, és az alábbi döntést hozta:
1./ A Képviselő- testület az Agroázis-MON Gépkereskedelmi Kft. (2943 Bábolna, Dr.
Köves J. út 2.) bruttó 1.088.136,-Ft, azaz egymillió-nyolcvannyolcezerszázharminchat forint összegű, Dondi DMR20 egy forgófejes, traktor 3 pontra
függesztett árokásóra tett árajánlatát találta legmegfelelőbbnek, a beszerzéshez
hozzájárul.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

X. N A P I R E N D
Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról szóló
29/2016.(III.31.) önkormányzati határozat módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Dr. Fodor Ákos jegyző előbb az ügy előzményeit, majd a módosítással érintett
rendelkezéseket ismerteti. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
40/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról szóló
29/2016.(III.31.) önkormányzati határozat módosításáról
HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal
összekötő útszakasz kialakításáról szóló 29/2016.(III.31.) önkormányzati határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
1./ A Képviselő- testület a településrendezési célokat akként kívánja megvalósítani, hogy a
jelen határozat mellékletében jelölt 7, 9, 11, 13 sorszámú építési telkek kialakítását,
illetve ezen ingatlanok megközelítését lehetővé tevő 24 sorszámú út, építési telkekhez
vezető részének kialakítását határozatlan időre elhalasztja. A módosítással nem érintett
településrendezési terveket a Képviselő- testület változatlan formában továbbra is meg
kívánja valósítani.
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2./ A módosításra tekintettel felhívja a polgármestert a településrendezési célok
megvalósításához szükséges eljárás továbbfolytatására.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Irattár

XI. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.) Testvér-települési programok és együttműködések című pályázat benyújtása
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Börcsök Roland intézményvezető ismerteti a programokat és azok költségvetését. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester javasolja a pályázat benyújtását és kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
41/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Testvér-települési programok és együttműködések című pályázat benyújtása
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által
hirdetett, testvér-települési programok és együttműködések című pályázati felhívásra.
2./ A Képviselő- testület a 100%-os intenzitású pályázat összegét maximális bruttó 2,5
millió forintban határozza meg, önkormányzati önerő biztosítása nem szükséges.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére,
benyújtására, egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések
aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
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3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
2.) Döntés a településfejlesztési koncepció elkészítésére érkezett ajánlatokról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az ügyben három árajánlat érkezett, melyek
közül a legolcsóbb elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
42/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Döntés a településfejlesztési koncepció elkészítésére érkezett ajánlatokról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a településfejlesztési koncepció elkészítésére érkezett árajánlatokat
megvitatta.
2./ A Képviselő- testület Várkonyi Gábor e.v. (6725 Szeged, Szent Ferenc u. 17.) bruttó
764.500,-Ft, azaz hétszázhatvannégyezer-ötszáz forint összegű, árajánlatát találta
legmegfelelőbbnek.
3./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
3.) Döntés az 1956-os emlékmű felállítása ügyében
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat a kuratóriumi döntésről, miszerint a Bánvölgyi László
által készített tervet nem támogatják. Az előterjesztésben a Pesti Srác elnevezésű teljesalakos
bronz köztéri szobor ajánlása szerepel, mely véleménye szerint nem illik Bordányhoz, így
annak elfogadását nem javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a polgármester javaslatát.
43/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Döntés az 1956-os emlékmű felállítása ügyében
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HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megvitatta a Pesti Srác című
teljesalakos bronz köztéri szobor tervdokumentációjának anyagát, az emlékművet azonban
nem tartja a településképbe illeszkedőnek, így azt nem kívánja megvalósítani.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
4.) Döntés ajánlat elfogadásáról és pályázat benyújtásáról étterem felújításra
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az étterem felújítás, bővítés, építési engedély
tervdokumentációjának elkészítésére három árajánlat érkezett, melyek közül a legolcsóbb
elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
44/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Döntés a Vadgesztenye étterem felújítás, bővítés,
tervdokumentációjának elkészítésére érkezett árajánlatok ügyében

építési

engedély

HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Vadgesztenye étterem felújítás, bővítés, építési engedély
tervdokumentációjának elkészítésére érkezett árajánlatokat megvitatta.
2./ A Képviselő- testület az Agilitás Trió Kft. (6723 Szeged, Liszt u. 19/a.) 1.040.000,-Ft
+ ÁFA, azaz egymillió-negyvenezer forint + ÁFA összegű árajánlatát találta
legmegfelelőbbnek.
3./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a megbízással kapcsolatos
dokumentumok aláírására.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester tájékoztat a piacok infrastruktúra fejlesztése és közétkeztetés
pályázati kiírásról, melynek benyújtását közétkeztetés fejlesztése célterületre, a maximális
támogatási összegre javasolja. A támogatás mértéke 85 %. Kéri a szavazást.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
45/2017.(III.30.)Ö.
Tárgy: Döntés a piacok infrastruktúra fejlesztése és közétkeztetés pályázat benyújtásáról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) pályázatot kíván benyújtani a piacok infrastruktúra fejlesztése és
közétkeztetés című, VP6-7.2.1 kódszámú, közétkeztetés fejlesztése célterület
pályázati felhívásra.
2./ A Képviselő- testület a pályázat összegét maximális bruttó 20 millió forintban
határozza meg, a támogatás aránya 85 %, önkormányzati önerő biztosítása szükséges.
3./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére,
benyújtására, egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések
aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: 2017. május 29.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

XII. N A P I R E N D
Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető
Dr. Szántó Mária, hivatalvezető beszámol a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi
Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről. Az elmúlt évben változatlan szervezetben és
elhelyezkedéssel működtek. Osztályonként és ügytípusonként, részletes statisztikai adatokkal
szolgálva ismerteti munkájukat. Tájékoztat az idei év eddigi változásairól és a jövőbeni
tervekről.
Tanács Gábor polgármester megköszöni a beszámolót és bejelenti, hogy mivel nincs több
napirendi pont az ülést berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

