IV./2017.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2017. április 20-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./ Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására benyújtott
pályázat véleményezése
3./ Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és
kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

településképpel

4./ Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állítandó köztéri szobor megvalósítása
érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ 2017. évben meghirdetett Közösségi Járdaépítési Programra benyújtott pályázatok
elbírálása
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester
7./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------46/2017.(IV.20.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2017. április 20-án megtartott soros ülése napirendjének
elfogadása
1.
47/2017.(IV.20.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
2.
48/2017.(IV.20.)Ö. Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatói állásra benyújtott pályázat véleményezése
3.
7/2017.(IV.24)Ö.r. Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési
és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól
4.
49/2017.(III.30.)Ö. Bordányi Tornaterem (525/4 hrsz.) felújításához szükséges
pályázat benyújtásáról
5.
50/2017.(III.30.)Ö. 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állítandó
köztéri szobor megvalósítása érdekében benyújtandó
pályázatról
6.
51/2017.(III.30.)Ö. 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állítandó
köztéri szobor felállítási helyének meghatározásáról
6.
52/2017.(III.30.)Ö. Döntés a 2017. évben meghirdetett Közösségi Járdaépítési
Programra benyújtható pályázatok beadási határidejéről
7.
53/2017.(III.30.)Ö. Megbízási szerződés elfogadása közbeszerzési tanácsadói és
lebonyolítói feladatok ellátására a Bordány, Forráskút, Üllés és
Zsombó települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának
kiválasztása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban
8.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2017. április 20-án megtartott soros
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, díszterem
Jelen vannak:

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

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Igazoltan távol:

Fodor Csaba

képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Farkasné Lippai Ágota
Lázárné Borbola Márta
Börcsök Roland
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella
Ocskó Zoltán
Tantestület tagjai

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
pénzügyi főelőadó
igazgatási főelőadó
iskola igazgatói állásra pályázó

A lakosság részéről 4 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.
46/2017.(IV.20.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. április 20-án
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. április 20-i soros ülés
napirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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./ Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására benyújtott
pályázat véleményezése
3./ Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és
kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

településképpel

4./ Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állítandó köztéri szobor megvalósítása
érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ 2017. évben meghirdetett Közösségi Járdaépítési Programra benyújtott pályázatok
elbírálása
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester
7./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

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 előterjesztéséhez szóbeli kiegészítést nem tesz. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
47/2017.(IV.20.)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
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két
ülés közötti döntéseivel, valamint a 33/2017.(III.30.)Ö., 39/2017.(III.30.)Ö., illetve
40/2017.(III.30.)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
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására benyújtott
pályázat véleményezése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a Tankerület megküldte a pályázatot, Ocskó
Zoltán pályázó az ülésen megjelent. Összefoglalja az elmúlt év iskolát érintő történéseit.
Jelzi, hogy a korábban benyújtott pályázathoz hasonló pályázat érkezett be és korábban tett
észrevételek nem kerültek beépítésre.
Ocskó Zoltán pályázó pályázatának nyílt ülésen való megtárgyalásához hozzájárul.
Pályázatán azért nem változtatott, mert az intézmény is ugyanaz maradt, a körülmények nem
változtak és véleménye szerint jó irányt mutat. Fontos a kiszámíthatóság, ugyanakkor
nyitottnak kell lenni az igényekre, a visszajelzések alapján kell változtatni. Kiemeli az iskola
és szülők, valamint iskola és más intézmények közötti együttműködések meghatározó
szerepét. Ismerteti elképzeléseit, majd válaszol a képviselők kérdéseire.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást arról, hogy támogatják-e a pályázó 5 éves
kinevezését.
A képviselő-testület 2 igen és 4 nem szavazattal döntött az ügyben.
48/2017.(IV.20.)Ö.
Tárgy: Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állásra benyújtott
pályázat véleményezése
HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a Klebelsberg Központ Szegedi Tankerületi Központ KLIK/062/3059-39/2017
iktatószámú felkérésére, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (4)
bekezdés h) pontja alapján, az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezetői állásra pályázó pályázatai anyagának áttanulmányozását követően,
valamint a jelentkező személyes meghallgatásán elhangzottakat mérlegelve az alábbi
véleményt formálta meg:
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1./

A képviselő- testület Ocskó Zoltán tanárt, intézményvezető helyettest (Bordány, Petőfi
u.48.) nem tartja alkalmasnak az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői állásának betöltésére.

Erről értesítést kap:
1./
Tanács Gábor, polgármester
2./
Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, tankerületi igazgató
4./
Ocskó Zoltán, pályázó
5./
Irattár

III. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a településfejlesztési és településrendezési döntés
meghozatalának egyeztető formája és módja megváltozott, kibővült, szabályait pedig
rendeletben kell megállapítani, amelyhez a testület minősített többséggel hozott döntése
szükséges. 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 7/2017.(IV.24.)
önkormányzati rendelete
Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel
kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
A rendelet szövege külön mellékelve.

IV. N A P I R E N D
Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat
benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a kiírt pályázatot, melynek benyújtását 20 millió forint
támogatásra, tornaterem felújításra javasolja. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
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49/2017.(IV.20.)Ö.
Tárgy: Bordányi Tornaterem (525/4 hrsz.) felújításához szükséges pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
törvény) 3. melléklet II. 2. pont b) pontja alapján meghirdetett, „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírásra.
2./ A Képviselő-testület a pályázat sportfejlesztési alcéljával összhangban, az
Önkormányzat tulajdonában álló Bordány 525/4 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő
Tornaterem felújítását kívánja megvalósítani pályázati forrásból.
3./ A Képviselő- testület az előzetes egyeztetések alapján a tervezett beruházás
összköltségét 27.945.904,- Ft, azaz Huszonhétmillió-kilencszáznegyvenötezerkilencszáznégy forintban határozza meg; amelyből 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió
forint a pályázati támogatás illetve 7.945.904,- Ft, azaz hétmilliókilencszáznegyvenötezer-kilencszáznégy forint az Önkormányzat által vállalt önerő
összege. A Képviselő- testület az önerő összegét Bordány Nagyközség Önkormányzat
2016. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére vállalja.
4./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a
beruházás megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határidő: 2017. május 2.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi Csoport
4./ Irattár

V. N A P I R E N D
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állítandó köztéri szobor megvalósítása
érdekében benyújtandó pályázatról
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester tájékoztat az ügyben történt fejleményekről. A bíráló bizottság
támogatná a „Pesti Srác” elnevezésű előterjesztés szerinti köztéri szobor felállítását, mely a
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pályázatból 100 %-os támogatással lenne megvalósítható. A felállítás helyszínéül az iskola
régi épület felőli végét javasolja. Kéri a szavazást a pályázat benyújtásáról az előterjesztés
szerinti terv tekintetében.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a pályázat benyújtását.
50/2017.(IV.20.)Ö.
Tárgy: 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állítandó köztéri szobor megvalósítása
érdekében benyújtandó pályázatról
HATÁROZAT
1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a KKETTKK – 56p – 02
jelű „Büszkeségpontok” pályázat kiírásra pályázatot kíván benyújtani, melynek keretében
Juha Richárd szobrászművész által megtervezett „Pesti Srác” megnevezésű előterjesztés
szerinti köztéri szobrot kívánja megvalósítani.
2. A képviselő-testület megállapítja a pályázat által igénybe vehető forrás 100%-os
intenzitású. A beruházás teljes összegét 5.000.000,-Ft-ban határozza meg, melyhez az
önkormányzat további önrészt nem kíván biztosítani.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és a projekt
megvalósulásához szükséges további kötelezettségvállalás aláírására.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szobor elhelyezésére tett javaslatról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
51/2017.(IV.20.)Ö.
Tárgy: 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állítandó köztéri szobor felállítási
helyének meghatározásáról
HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a KKETTKK – 56p – 02
jelű „Büszkeségpontok” pályázat keretében megvalósítandó köztéri szobor felállításának
helyéül az Ádám Jenő Általános Iskola és Művészeti Iskola (Bordány, Bem u. 1.) Honvéd
utca felöli előkert területét határozza meg.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
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3./ Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
4./ Irattár

VI. N A P I R E N D
2017. évben meghirdetett Közösségi Járdaépítési Programra benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester
Kiss- Patik Péter alpolgármester elmondja, hogy nem érkezett be kellő számú pályázat, ennek
okán javasolja a beadási határidőt 2017. május 20-ig kitolni.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
52/2017.(IV.20.)Ö.
Tárgy: Döntés a 2017. évben meghirdetett Közösségi Járdaépítési Programra benyújtható
pályázatok beadási határidejéről
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a 2017. évben meghirdetett
Közösségi Járdaépítési Programra benyújtható pályázatok beadási határidejét
meghosszabbítva, 2017. május 20. időpontban állapítja meg.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

VII. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.) Megbízási szerződés elfogadása közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok
ellátására a Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések hulladékgazdálkodási
közszolgáltatójának kiválasztása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző ismerteti a szerződés tartalmát, annak pénzügyi vonatkozását. Az
eljárást Forráskút hivatala fogná össze. Az előterjesztés szerinti tartalommal javasolja a
megállapodás elfogadását.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szerződés jóváhagyásáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
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53/2017.(IV.20.)Ö.
Tárgy: Megbízási szerződés elfogadása közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok
ellátására a Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések hulladékgazdálkodási
közszolgáltatójának kiválasztása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásban
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordány, Forráskút, Üllés és
Zsombó települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztása tárgyában
lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési tanácsadói és lebonyolítói feladatok
ellátására irányuló megbízási szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Megbízó települések
4./ Irattár

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

Kmf.

Kiss-Patik Péter
alpolgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

