X./2017.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2017. október 26-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.

Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról Előadó: Tanács Gábor,
polgármester

3.

Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

4.

A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

5.

Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

6.

Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu rekonstrukció megvalósítása érdekében szükséges rendezési terv
módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

7.

Beszámoló Bordány település középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégiájának végrehajtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

8.

Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

9.

Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési
kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési
szerződések elfogadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

10. Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó települések szennyvízkezelését ellátó szennyvíztisztító telep tulajdoni
viszonyainak rendezéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
11. Döntés Bordány Park tér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló beruházás terjedelméről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
12. Döntés Bordány Nagyközség Önkormányzatának
üzembentartásának átadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

tulajdonában

álló

Suzuki

Ignis

személygépkocsi

13. Bordány Sportjáért Alapítvány működéséről szóló beszámolójának elfogadása, és támogatási igényének elbírálása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
14. Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
116/2017.(X.26.)Ö.

117/2017.(X.26.)Ö.

15/2017.(X.30.)

16/2017.(XI.01.)

17/2017.(X.26.)

18/2017.(X.26.)

118/2017.(X.26.)Ö.

119/2017.(X.26.)Ö.
120/2017.(X.26.)Ö.

121/2017.(X.26.)Ö.

122/2017.(X.26.)Ö.
123/2017.(X.26.)Ö.

124/2017.(X.26.)Ö.

125/2017.(X.26.)Ö.

Bordány
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestületének 2017. október 26-án megtartott soros ülése
napirendjének elfogadása
Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról,
az
önkormányzat bizottságainak döntéseiről
A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.) önkormányzati
rendeletének módosítására
A Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 14/2015.(VIII.31.)
önkormányzati rendeletének módosítására
A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló
3/2015.(II.27.)
önkormányzati
rendeletének
módosításáról
Bordány
Nagyközség
településfejlesztési,
településrendezési és településképpel kapcsolatos
feladataival
összefüggő
partnerségi
egyeztetés
szabályairól
Ős- Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció
megvalósítása érdekében szükséges rendezési terv
módosításáról
Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a
környezet védelméről
Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának
megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség
finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről,
döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések
elfogadásáról
Bordány,
Forráskút,
Üllés,
Zsombó
települések
szennyvízkezelését ellátó szennyvíztisztító telep tulajdoni
viszonyainak rendezéséről
Döntés Bordány Park tér 4. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanon megvalósuló beruházás terjedelméről
Bordány Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló
Suzuki
Ignis
személygépkocsi
üzembentartásának
átadásáról
Bordány Sportjáért Alapítvány működéséről szóló
beszámolójának elfogadása, és támogatási igényének
elbírálása
Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló
megbízási szerződés megkötése
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J E GYZŐ K Ö NYV
Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2017. október 26-án megtartott soros
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Bordányi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló
Jelen vannak:

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

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Igazoltan távol:

Kálmán Lénárd
Szilágyiné Tari Gyöngyi

képviselő
képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Farkasné Lippai Ágota
Lázárné Borbola Márta
Börcsök Roland
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető
pénzügyi főelőadó
igazgatási főelőadó

Tanács Gábor polgármester köszönti a képviselő- testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja
a testület határozatképességét, az ülést megnyitja, majd ismerteti a napirendet, azzal, hogy a
7. napirendi pont nem kerül előterjesztésre. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
116/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. október 26-án
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. október 26-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
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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 Önkormányzata
módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

2017.

évi

költségvetési

rendeletének

3./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4./ A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
5./ Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel
kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
6./ Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu rekonstrukció megvalósítása érdekében
szükséges rendezési terv módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
7./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő
ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről,
döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
9./ Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó települések
szennyvíztisztító telep tulajdoni viszonyainak rendezéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

szennyvízkezelését

ellátó

10./ Döntés Bordány Park tér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló
beruházás terjedelméről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
11./ Döntés Bordány Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló Suzuki Ignis
személygépkocsi üzembentartásának átadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
12./ Bordány Sportjáért Alapítvány működéséről szóló beszámolójának elfogadása, és
támogatási igényének elbírálása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
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13./ 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 beszámol a folyamatban lévő pályázatokról,
valamint a jelzi, hogy november 16-án falugyűlésre kerül sor. Kérdés, javaslat, hozzászólás
nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
117/2017.(X.26.)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 106/2017.(VIII.17.)Ö., 107/2017.(VIII.17.)Ö.,
108/2017.(VIII.17.)Ö., 110/2017.(VIII.17.)Ö., 111/2017.(VIII.17.)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 Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.
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Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2017.(X.30.)
önkormányzati rendelete
A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.)
önkormányzati rendeletének módosítására
A rendelet szövege külön mellékelve.

III. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy szükséges rendelkezni az Önkormányzat kötelező
feladatait ellátó munkavédelmi képviselőről, ez indokolja módosító rendelet megalkotását.
Elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 16/2017.(XI.01.)
önkormányzati rendelete
A Bordány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendeletének módosítására
A rendelet szövege külön mellékelve.

IV. N A P I R E N D
A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy az rendszeres települési lakhatási támogatás
megállapításával kapcsolatos eljárási szabályokban módosítására kerül a szükséges helyszíni
szemlével kapcsolatos szabályozás.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. A rendelet elfogadását javasolja.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.
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Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 17/2017.(X.26.)
önkormányzati rendelete
A szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

V. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos
feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a rendelet megalkotása a településfejlesztési
koncepció, településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati
kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása miatt vált szükségessé. A
rendelet elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet megalkotását.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 18/2017.(X.26.)
önkormányzati rendelete Bordány Nagyközség településfejlesztési, településrendezési
és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés
szabályairól
A rendelet szövege külön mellékelve.

VI. N A P I R E N D
Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu rekonstrukció megvalósítása érdekében
szükséges rendezési terv módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy két egymás mellett lévő helyrajzi számú ingatlan
besorolása nem azonos, ezért az építési engedély visszavonása vált szükségessé, a rendezési
terv módosítására kerülne sor, amelyben kiemelt fejlesztési területté minősítenék. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
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118/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Ős- Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció megvalósítása érdekében
szükséges rendezési terv módosításáról
HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 1. pontjában meghatározott településfejlesztés,
településrendezés feladatával összhangban, a DAOP-2.1.1/J-12 kódszámon kiírt „ŐsBordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció” címen benyújtott pályázat
megvalósítása érdekében Bordány belterület
a. 247/26 hrsz.-ú, kivett, 6965 m2 nagyságú,
b. 247/27 hrsz.-ú, kivett, 27357 m2 nagyságú
ingatlanok által meghatározott területet kiemelt fejlesztési területé nyilvánítja.
2./ A Képviselő- testület kezdeményezi az 1. pontban meghatározott terület tekintetében a
Bordány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletének illetve településrendezési
tervének 1. pontban meghatározottak szerinti soron kívüli módosítását.
3./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Bordány Község Helyi Építési
Szabályzatáról szóló rendeletének illetve településrendezési tervének módosítása
érdekében a szükséges dokumentumokat kézjegyével lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ pénzügyi csoport
4./ Irattár

VII. N A P I R E N D
Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést.
Balogh Ferenc képviselő hozzáfűzi, hogy a Kossuth utcán a sövény nem szép, sok helyen
gazos, rontja a településképet. A másik felvetése, hogy a Kossuth utca a Honvéd utcától a
Benke Gedeon utcáig lévő szakaszon nagyon forgalmas balesetveszélyes, erre kellene
megoldást találni, 30-as táblák kihelyezésével talán.
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Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a környezetvédelmi programban volt előírva a
sövény telepítése, ő is egyet ért azzal, hogy vannak, olyan szakaszok ahol ki kellene szedni.
Azzal is egyet ért, hogy forgalmas az a szakasz, talán egy szervíz utat kellene kialakítani a
kertek végében, de ehhez a vállalkozók, illetve lakók beleegyezése szükséges. Valamilyen
megoldást találni kell. További kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
119/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról valamint a környezet védelméről
HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Tanács Gábor
polgármester tárgyi előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e.) pontja, valamint
az 51. § (3) bekezdése alapján a község a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót
tudomásul veszi, azt elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

VIII. N A P I R E N D
Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA
fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a
kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben is részletesen leírt
hitelszerződés megkötéséről és a kezességvállalási díj fizetési szerződés elfogadásáról
szükséges dönteni. Elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
120/2017.(X.26.)Ö.
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Tárgy: Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során
felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés
megkötéséről, döntés a kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról
HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete, Tanács Gábor polgármestere
megtárgyalta „Tájékoztatás a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA
fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges hitelszerződés megkötéséről, döntés a
kezességvállalási díj fizetési szerződések elfogadásáról” tárgyú előterjesztését és a
következő határozatot hozza:
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a Tájékoztatást
a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 sz.
pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség
finanszírozásához szükséges hitelszerződések megkötéséről.
2./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a 0,9%/év/
mértékű, beruházási arány alapján felosztásra került kezességvállalási díjra vonatkozó,
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács által elfogadott, az
előterjesztés mellékletét képező kezességvállalási díj fizetési szerződéseket és
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4./ pénzügyi csoport

IX. N A P I R E N D
Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó települések szennyvízkezelését ellátó szennyvíztisztító
telep tulajdoni viszonyainak rendezéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a szennyvíztisztító-telep a forráskúti ingatlanon
épült fel, szükséges az ingatlan sorsát rendezni, hogy a telek is osztatlan közös tulajdonba
kerüljön, ezért az előterjesztésben rögzített arányok alapján kellene megvásárolni a telket.
Elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
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121/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó települések
szennyvíztisztító telep tulajdoni viszonyainak rendezéséről

szennyvízkezelését

ellátó

HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Bordány,
Forráskút, Üllés, Zsombó települések szennyvízkezelését ellátó szennyvíztisztító telep
tulajdoni viszonyainak rendezéséről” című előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület megvásárolja a kizárólagosan Forráskút Község Önkormányzata
tulajdonában álló Forráskút, külterület 044/120. helyrajzi számon felvett, 1 ha 2335 m2
területű kivett, beruházási terület minősítésű ingatlant, mint telket 259.500,- Ft, azaz
kétszázötvenkilencezer- ötszáz forint vételáron.
2./ A vételár kifizetése egy összegben történik.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, s
felkéri dr. Fodor Ákos jegyzőt, hogy az adásvételi szerződés lebonyolításához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határidő: 2017. december 31.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Gazdálkodás
4./ Irattár

X. N A P I R E N D
Döntés Bordány Park tér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon megvalósuló
beruházás terjedelméről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a felújításra benyújtott pályázat nem nyert, így a
bérlakásszámla terhére kívánja lakhatóvá, bérbe adhatóvá tenni az ingatlant. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
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122/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Döntés Bordány Park tér 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon
megvalósuló beruházás terjedelméről
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 9. pontjában meghatározott lakás- és
helyiséggazdálkodás feladatával összhangban, Bordány Park tér 4. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlant piaci alapú önkormányzati bérlakásként kívánja
hasznosítani.
2./ A bérbeadási pályázat kiírását megelőzően az Képviselő- testület átalakítási- illetve
felújítási munkálatok elvégzését kíván megvalósítani az érintett ingatlanon. A képviselőtestület szükségesnek tartja a kétszintes épület szintjeinek elválasztását, belső lépcső
megszüntetését, a felső színt megközelítését lehetővé tevő külső lépcső megépítését, a
fűtésrendszer- és a vizesblokkok felújítását.
3./ A Képviselő- testület a 2. pontban meghatározott átalakítási,- felújítási munkálatok
elvégzésére 8.000.000,-Ft azaz nyolcmillió forintot irányoz elő az Önkormányzat
bérlakásszámlájának terhére, a meghatározott összeg erejéig felhatalmazza a
polgármestert, hogy a fent meghatározott munkálatok elvégzésére kötelezettséget
vállaljon.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ pénzügyi csoport
4./ Irattár

XI. N A P I R E N D
Döntés Bordány Nagyközség Önkormányzatának
személygépkocsi üzembentartásának átadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

tulajdonában

álló

Suzuki Ignis

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester hozzáfűzi, hogy a védőnők családokhoz történő eljutásához
szükséges a gépkocsi, ezért kerüljön átadásra. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
123/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzatának
személygépkocsi üzembentartásának átadásáról

tulajdonában

álló

Suzuki

Ignis

HATÁROZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § 4. pontjában meghatározott egészségügyi
alapellátás feladatával összhangban, a védőnői szolgálat zavartalan működésének
biztosítása érdekében a jelenleg Bordány Nagyközség Önkormányzatának
üzembentartásában álló IXG-270 forgalmi rendszámú Suzuki Ignis személygépkocsi
üzembentartását az Integrált Nappali Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Központ
részére adja át.
2./ A Képviselő- testület a felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzembetartás átadásához
szükséges dokumentumokat kézjegyével lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ pénzügyi csoport
4./ Irattár

XII. N A P I R E N D
Bordány Sportjáért Alapítvány működéséről szóló beszámolójának elfogadása, és támogatási
igényének elbírálása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester javasolja, javasolja elfogadásra az előterjesztést, hisz az
Alapítvány a település fejlődését elősegítő kiemelt feladatokat lát el. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
124/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Bordány Sportjáért Alapítvány működéséről szóló beszámolójának elfogadása, és
támogatási igényének elbírálása
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HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordány Sportjáért Alapítvány
2016. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, valamint a
sporttevékenység fejlesztésének helyi kezdeményezését 200.000,-Ft-tal támogassa az
önkormányzati költségvetés civil támogatás előirányzata terhére.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Bordány Sportjáért Alapítvány elnöke
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár

XIII. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.)

Állami földterületek hasznosítása

Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzata jelenleg is
számos a Magyar Állam tulajdonában álló és Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
vagyonkezelésében lévő termőföldet használ, az NFA-val megkötött megállapodás alapján.
Az NFA a használati megállapodásokat kizárólag egy évre köti meg, ezért szükséges a
következi időszakra is a szerződéseket újra aláírni. A Képviselő- testületnek nyilatkoznia kell,
hogy az ingatlanokra vonatkozóan a használati megállapodásokat ismételten meg kívánja-e
köti. Javaslom a korábbi területekre megkötött megállapodások újbóli aláírását, tekintettel
arra, hogy az a településen működő közmunkaprogram érdekében szükséges.
Tanács Gábor polgármester, kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
125/2017.(X.26.)Ö.
Tárgy: Földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötése
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet előtt a földhasznosítási kötelezettség teljesítésére
irányuló megbízási szerződés megkötése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye és
a képviselő- testület vállalja a használat ellentételezéseként az 1350,-Ft/AK/év mértékű díj
megfizetését.
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A 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

