VII./2017.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2017. augusztus 3-án megtartott soron kívüli
üléséről
I. N A P I R E N D

1. Beszámoló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
pályázatok eredményéről, illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges további
lépésekről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2. Döntés a szociális tüzelőanyag igénylésére kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
3. Döntés a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4. Döntés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és
térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5. Bordány Nagyközség Önkormányzata
függelékmódosításának jóváhagyása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

Szervezeti

és

Működési

Szabályzat

6. Döntés a Dél- alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
7. Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------96/2017.(VIII.3.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2017. augusztus 3-án megtartott soron kívüli ülése
napirendjének elfogadása
1.
97/2017.(VIII.3.)Ö. Beszámoló az Ádám Jenő Általános iskola és Művészeti Iskola
valamint a Bordányi Polgármesteri Hivatal energetikai
felújítása című pályázatának eredményéről, illetve döntés a
projekt megvalósításához szükséges lépésekről
2.
98/2017.(VIII.3.)Ö. Beszámoló Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu
rekonstrukció című pályázatának eredményéről, illetve döntés
a projekt megvalósításához szükséges lépekről
3.
99/2017.(VIII.3.)Ö. Beszámoló Apraja falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése című
pályázatának eredményéről, illetve döntés a projekt
megvalósításához szükséges lépekről
4.
100/2017.(VIII.3.)Ö. Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat
benyújtásáról
4.
14/2017.(VIII.14.)Ö.r. A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

101/2017.(VIII.3.)Ö. Döntés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és
fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról
102/2017.(VIII.3.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. számú függelékének módosítása
103/2017.(VIII.3.)Ö. Döntés a Dél- alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodásának jóváhagyásáról

6.

6.
7.
8.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2017. augusztus 3-án megtartott soron
kívüli 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:

Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella

pénzügyi főelőadó
igazgatási főelőadó

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.
96/2017.(VIII.3.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. augusztus 3-án
megtartott soron kívüli ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. augusztus 3-i soros
ülés napirendjét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
NAPI R E N D

1. Beszámoló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
pályázatok eredményéről, illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges további
lépésekről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
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2. Döntés a szociális tüzelőanyag igénylésére kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
3. Döntés a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4. Döntés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és
térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5. Bordány Nagyközség Önkormányzata
függelékmódosításának jóváhagyása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

Szervezeti

és

Működési

Szabályzat

6. Döntés a Dél- alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
7. Egyebek, Interpellációk, kérdések

I. N A P I R E N D
Beszámoló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló
pályázatok eredményéről, illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges további
lépésekről
Előadó: Tanács Gábor polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a napirendet. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást az energetikai felújítások pályázat eredményéről, illetve döntésről a projekt
megvalósításához szükséges lépésekről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
97/2017.(VIII.3.)Ö.
Tárgy: Beszámoló az Ádám Jenő Általános iskola és Művészeti Iskola valamint a Bordányi
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása című pályázatának eredményéről, illetve döntés a
projekt megvalósításához szükséges lépésekről
H A T Á R O ZA T
1.

Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megállapítja, hogy az
Önkormányzat eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 3.2.1-15 azonosítószámú pályázati kiírására.
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2.

A Képviselő- testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 68.§ (3) bekezdése alapján valamint a Bordány Nagyközség
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. § (13) bekezdése alapján a
beruházás megvalósítása érdekében elindított közbeszerzési eljárás megindításával
egyetért, azt támogatja.

3.

A Képviselő- testület a beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében – utólagos
beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazza a polgármestert, hogy – legalább
három ajánlat bekérését követően – az Önkormányzat nevében a projekthez kapcsolódó
kötelezettségeket vállaljon, akként, hogy a kötelezettségvállalások együttes összege nem
haladhatja meg a 63/2016. (VI.16.) Ö. számú határozatban rögzített pályázat teljes bruttó
összegét.

Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu
rekonstrukció című pályázat eredményéről, illetve döntésről a projekt megvalósításához
szükséges lépekről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
98/2017.(VIII.3.)Ö.
Tárgy: Beszámoló Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu rekonstrukció című
pályázatának eredményéről, illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges lépekről
H AT Á R O Z A T
1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megállapítja, hogy az
Önkormányzat eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program 1.2.1. azonosítószámú pályázati kiírására.
2. A Képviselő- testület a beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében – utólagos
beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazza a polgármestert, hogy –
legalább három ajánlat bekérését követően – az Önkormányzat nevében a projekthez
kapcsolódó kötelezettségeket vállaljon, akként, hogy a kötelezettségvállalások
együttes összege nem haladhatja meg a 42/2016. (IV.28.) Ö. számú határozatban
rögzített pályázat teljes bruttó összegét.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
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2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az Apraja falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése
című pályázat eredményéről, illetve döntésről a projekt megvalósításához szükséges lépekről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
99/2017.(VIII.03.)Ö.
Tárgy: Beszámoló Apraja falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése című pályázatának
eredményéről, illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges lépekről
HATÁROZAT
1.

Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megállapítja, hogy az Önkormányzat
eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4.1-15
azonosítószámú pályázati kiírására.

2.

A Képviselő- testület a beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében – utólagos
beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazza a polgármestert, hogy – legalább
három ajánlat bekérését követően – az Önkormányzat nevében a projekthez kapcsolódó
kötelezettségeket vállaljon, akként, hogy a kötelezettségvállalások együttes összege nem
haladhatja meg a 41/2016. (IV.28.) Ö. számú határozatban rögzített pályázat teljes bruttó
összegét.

Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
II. N A P I R E N D
Döntés a szociális tüzelőanyag igénylésére kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a napirendet, elmondja hogy lesznek még egyeztetések
a civil szervezetekkel. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
100/2017.(VIII.03.)Ö.
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Tárgy: Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) megtárgyalta a tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1./ A Képviselő- testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet I.9. pontja alapján a
helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatása jogcím alapján kiírt pályázatra támogatási igényt nyújt be lágy lombos fajtájú
szociális célú tűzifa vásárlásához.
2./ A Képviselő- testület a maximálisan igényelhető 483 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 483.000, Ft (azaz négyszáznyolcvanháromezer
forint) + Áfa. 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 önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 25.
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

III. N A P I R E N D
Döntés a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy az előző napirendhez kapcsolódóan a vonatkozó BM
rendeletben foglaltak szerint szükséges az önkormányzati rendelet módosítani. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. A rendelet elfogadását javasolja.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 14/2017.(VIII.14.)
önkormányzati rendelete
A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

IV. N A P I R E N D
Döntés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi
fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a pályázati kiírást és a tervezett beruházást. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
101/2017.(VIII.03.)Ö.
Tárgy: Döntés a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és
térségi fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a pályázatot kíván benyújtani a tanyák,
valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztések
támogatására címen kiírt a TP-1-2017 kódszámú pályázatra.
2./ A Képviselő- testület a pályázat teljes összegét a bruttó 2.000.000,-Ft azaz kétmillió
forintban határozza meg amelyhez 10,36 % önerőt, vagyis 231.028,-Ft összeget a 2017.
évi költségvetés terhére biztosít.
3./ A Képviselő- testület felhatalmazz a Polgármester a pályázati dokumentáció aláírására
illetve a pályázat keretéig projekt megvalósulásához szükséges kötelezettségek
vállalására.
Határidő: 2017. augusztus 7.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
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2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

V. N A P I R E N D
Bordány
Nagyközség
Önkormányzata
függelékmódosításának jóváhagyása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

Szervezeti

és

Működési

Szabályzat

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a szabályzat-módosítással az Önkormányzat
tevékenysége a rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkcióval kerül kibővítésre.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Az előterjesztés elfogadását javasolja.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
102/2017.(VIII.03.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú
függelékének módosítása
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.
§ (1) bekezdés j) pontja alapján Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 14/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelte 1. számú
függeléke kormányzati funkciók jegyzékét az előterjesztésben foglaltak szerint az alábbi
kormányzati funkcióval egészíti ki:
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2./ A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati funkció törzskönyvi
bejegyzése érdekében a Magyar Államkincstár irányába intézkedjen.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Magyar Államkincstár
4./ Irattár

VI. N A P I R E N D
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Döntés a Dél- alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának
módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a megállapodás-módosítást. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
103/2017.(VIII.03.)Ö.
Tárgy: Döntés a Dél- alföldi
megállapodásának jóváhagyásáról

Térségi

Hulladékgazdálkodási

Társulás

társulási

H A T Á R OZ A T
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Dél- alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 40/2017. (05.31). TT. számú
határozatával módosított társulási megállapodását jóváhagyja, egyúttal annak aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Dél- alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4./ Irattár

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

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

