XI./2017.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2017. november 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. A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
3. Bordány település kiskertes övezetének településrészi elnevezéséről
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4. Local Agenda 21 — Fenntartható Fejlődés Helyi Programja hatályának meghosszabbítása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5. Tájékoztatás a Szegedi Tankerületi Központ fejlesztési tervéről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6. Egyebek, Interpellációk, kérdések
7. Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (zárt ülés)

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
126/2017.(XI.30.)Ö.

127/2017.(XI.30.)Ö.

19/2017.(XII.01.)Ör.

128/2017.(XI.30.)Ö.
129/2017.(XI.30.)Ö.
130/2017.(XI.30.)Ö.
131/2017.(XI.30.)Ö.
132/2017.(XI.30.)Ö.

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2017. november 30-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 települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Bordány település kiskertes övezetének településrészi
elnevezéséről
Local Agenda 21 — Fenntartható Fejlődés Helyi
Programja hatályának meghosszabbítása
Tájékoztatás a Szegedi Tankerületi Központ fejlesztési
tervéről
2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek (EFOP-3.9.2-16) elnevezésű
nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése, és
az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás
aláírásának jóváhagyása”

1.

2.

3.
4.
6.
6.
7.

8.

J E GYZŐ K Ö NYV
Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2017. november 30-án megtartott
soros nyílt üléséről.
Az ülés helye: Bordányi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló
Jelen vannak:

Tanács Gábor
Balogh Ferenc
Dr. Juhász Anikó
Fodor Csaba
Kálmán Lénárd
Szilágyiné Tari Gyöngyi
Dr. Fodor Ákos

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Igazoltan távol:

Kiss-Patik Péter

képviselő, alpolgármester

Jelenlévő meghívottak:

Farkasné Lippai Ágota
Kálmán Lászlóné
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella

intézményvezető
belső ellenőr
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.
126/2017.(XI.30.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. november 30-án
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2017. november 30-ki 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 a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
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bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
rendelet módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Bordány település kiskertes övezetének településrészi elnevezéséről
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4./ Local Agenda 21 — Fenntartható Fejlődés Helyi Programja hatályának meghosszabbítása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ Tájékoztatás a Szegedi Tankerületi Központ fejlesztési tervéről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Egyebek, Interpellációk, kérdések
7./ Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (zárt ülés)

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 szóbeli kiegészítést fűz a napirendhez azzal, hogy a Rotary Club
Mórahalom Egyesület ismét meghirdette ”Papírra vetve” című pályázatát, amelyben 5
bordányi fiatal is nevezett, ebből 1 fő részesül támogatásban, az Önkormányzat 10 ezer
forintos vásárlási utalvánnyal járult az elismeréshez.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
127/2017.(XI.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 118/2017.(X.26.)Ö., 120/2017.(X.26.)Ö.,
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123/2017.(X.26.)Ö. és a 125/2017.(X.26.)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
Tanács Gábor polgármester köszönti Dr. Nagy Izabellát a mórahalmi Földhivatali Osztály
ingatlannyilvántartási-szakügyintézőjét.
Dr Nagy Izabella köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy 2018. január 1-től a
Földhivatali Osztály osztályvezetőjeként folytatja munkáját. Tájékoztatja a testület tagjait,
illetve a megjelenteket, hogy 2017. december 31-el lezárul a zártkertek művelés alóli
kivonása, amely 2018. január 1-től bonyolultabb és költségesebb lesz a tulajdonosok
számára. A jegyző Úr segítségét kéri a tulajdonosok felé történő tájékoztatásban.
Tanács Gábor polgármester megköszöni a tájékoztatást.
II. N A P I R E N D
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a díjfizetéssel kapcsolatban a rendelet mely szakasza
módosulna. Javasolja elfogadásra.
Tanács Gábor polgármester kérdezi, javaslat, hozzászólás? Nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 19/2017.(XII.01.)
önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
8/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

III. N A P I R E N D
Bordány település kiskertes övezetének településrészi elnevezéséről
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, milyen gyakorlati körülmények indokolják Bordány
külterületi településrészén elhelyezkedő kiskeretes övezet településrészi névvel történő
felruházását. Tájékoztatást nyújt, hogy a településrészi elnevezés az ott lakók részére
valamint az ott székhellyel telephellyel rendelkező társaságok részére adminisztratív terhet,
többletköltséget nem eredményez.
Javasolja a Bordányi kiskertek településrészi nevet.
Tanács Gábor polgármester kérdezi, hogy van- e más javaslat? Nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
128/2017.(XI.30.)Ö.
Tárgy: Bordány település kiskertes övezetének településrészi elnevezéséről
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. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendeletével valamint a közterületek
elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszám-megállapítás szabályairól szóló 24/2015.(XII.22.) önkormányzati rendeletével
összhangban az alábbi határozatot hozta:
2./ A Képviselő- testület Bordány nagyközség területének a 3. pontban meghatározott részét
2018. január 1. napjától
„Bordányi kiskertek”
településrészi névvel nevezi el.
3./ A Képviselő- testület a településrész határvonalait az alábbiak szerint jelöli ki:
A településrész határvonalának kiinduló pontja az 5408-as számú főút illetve a Liliom
köz kereszteződése. Az 5408-as főúton haladva Észak- nyugat felé a Rózsa közig. A
Rózsa közön Dél- nyugat felé haladva a 1274 hrsz.-ú ingatlanig. A 1274 hrsz.-ú
ingatlantól Észak- nyugat felé haladva a 1273 hrsz.-ú; 1272 hrsz.-ú, 1271 hrsz.-ú, 1270
hrsz.-ú; 1269 hrsz.-ú, 1268 hrsz.-ú, 1267 hrsz.-ú, 1266 hrsz.-ú, 1265 hrsz.-ú, 1264 hrsz.ú, 1263 hrsz.-ú, 1262 hrsz.-ú ingatlanok akként, hogy az ingatlanok területe a
településrész területéhez tartozik. A 1262 hrsz.-ú ingatlantól Dél- Nyugat felé haladva a
Viola köz a Platán sor kereszteződéséig. Innen Dél- kelet felé haladva a Platán sor és a
1365 hrsz.-ú út kereszteződéséig. Innen Észak- kelet felé haladva a 1283 hrsz.-ú
ingatlanig. A 1283 hrsz-ú ingatlantól Észak- nyugati irányba haladva a 1283 hrsz.-ú,
1282 hrsz.-ú, 1281 hrsz.-ú, 1280 hrsz.-ú, 1279 hrsz.-ú, 1278 hrsz.-ú, 1277 hrsz.-ú, 1275
hrsz.-ú ingatlanok akként, hogy az ingatlanok területe a településrész területéhez tartozik.
Innen a Rózsa közön Észak- nyugat felé haladva a Gesztenye sorig. A Gesztenye soron
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Dél- kelet felé haladva az Orgona közig. Innen az Orgona közön Dél- nyugat felé
haladva a Platán sorig (kivéve a 079/40). A 1261 hrsz-ú; 1260 hrsz-ú, 1259 hrsz-ú, 1257
hrsz-ú, 1256 hrsz-ú, 1255 hrsz-ú, 1254 hrsz-ú,1253 hrsz-ú, 1252 hrsz-ú, 1251 hrsz-ú,
1250 hrsz-ú, 1249, 1248 hrsz-ú, 1247 hrsz-ú ingatlanok akként, hogy az ingatlanok
területe a településrész területéhez tartozik. A Platán soron Dél- kelet irányába tovább
haladva a Liliom közig. A Liliom közön Észak- kelet felé haladva az 5408-as főút
kereszteződéséig visszatérve a kiindulópontra.
A településrész területét jelen határozat melléklete szerinti térkép is meghatározza.
4./ A Képviselő- testület a településrészre bevezető utak mentén településrésznév tábla
kihelyezését rendeli el.
5./ A Képviselő- testület a felkéri a jegyzőt, hogy a településrészi táblák kihelyezéséről
illetve a településrész elnevezéséről az érintett hatóságokat értesítse, illetve a lakosság
tájékoztatásáról gondoskodjon.
6./ A Képviselő- testület a településrész jelölésének illetve egyéb költségek fedezetére
100.000,-Ft azaz százezer forint összeget irányoz elő a 2017. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ pénzügyi csoport
4./ Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal
5./ földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv (Földrajzinév- tár adatbázis kezelője)
6./ településüzemeltetés
7./ Irattár

IV. N A P I R E N D
Local Agenda 21 — Fenntartható Fejlődés Helyi Programja hatályának meghosszabbítása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a program felülvizsgálata 2 évente esedékes, a
szennyvízberuházások befejeződtek, azok záráshoz és az éves fenntartási jelentéshez kérik a
helyi program hatályosságának bemutatását. Javasolja változatlan tartalommal történő
meghosszabbítását.
Tanács Gábor polgármester kérdezi, hogy van- e kérdés, hozzászólás? Nincs. Kéri a
szavazást.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
129/2017.(XI.30.)Ö.
Tárgy: Local Agenda 21 — Fenntartható Fejlődés Helyi Programja hatályának
meghosszabbítása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete — Bordány Nagyközség Local
Agenda 21 — Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának hatályát 2020. december 31.
napjáig meghosszabbítja.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Érintett társulások szükség szerint

V. N A P I R E N D
Tájékoztatás a Szegedi Tankerületi Központ fejlesztési tervéről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a programban a bordányi iskola energetikai
beruházása is szerepel. Javasolja a fejlesztési terv elfogadását, a programban leírtak
támogathatók. Kérdezi, hogy van- e kérdés, vélemény, hozzászólás? Nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
130/2017.(XI.30.)Ö.
Tárgy: Tájékoztatás a Szegedi Tankerületi Központ fejlesztési tervéről
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szegedi Tankerületi Központ
2017-2022. évekre szóló fejlesztési tervéről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Szegedi Tankerületi Központ
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4./ Irattár

VI. N A P I R E N D

Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.)

2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzést továbbra is a társulásban látják el,
melynek tervezetét részletesen ismerteti, elfogadását javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás
nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a tervet.
131/2017.(XI.30.)Ö.
Tárgy: 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2018. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása
4./ Irattár

2.)

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek
(EFOP-3.9.2-16) elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése, és
az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása”
Előadó: Tanács Gábor polgármester

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester röviden összefoglalja az előterjesztett anyagot. Kérdezi, hogy
hozzászólás, kérdés van-e? Nincs. Kéri a szavazást.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
132/2017.(XI.30.)Ö.
Tárgy: „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek
(EFOP-3.9.2-16) elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése, és az
ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása”
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek (EFOP3.9.2-16) elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése, és az
ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú
előterjesztést, és továbbra is támogatja a megvalósítani kívánt pályázatot, a megítélt
támogatás elfogadásával egyetért. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Tanács Gábor polgármestert, hogy a támogatási szerződés
megkötéséhez szükséges intézkedéseket konzorciumi partnerként megtegye, és a
támogatási szerződés megkötéséhez szükséges szerződéseket megkösse – különös
tekintettel a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges konzorciumi megállapodás
aláírására.
Határidő: a Támogatási Szerződés megkötésének határideje
Felelős: Tanács Gábor polgármester
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Mórahalom Város Önkormányzata

Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy a tanácskozás további részét a Bursa Hungarica
pályázatok elbírálása képezi, a pályázók kérelmezték pályázatuk zárt ülésen való tárgyalását
ennek okán a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46.
§ (2) bekezdés b) pontjára zárt ülést rendel el, egyidejűleg a nyilvános ülést berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

