II./2018.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2018. február 15-én 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 civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, döntés a 2018. évi helyi
kezdeményezések támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
3. A 2018. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4. Bordány Nagyközség Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5. Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
6. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
Módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
7. Döntés a település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8. Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint
szakmai programjának elfogadása
Előadó: Lázárné Borbola Márta
9. Bordány külterület 0167/269 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásának kezdeményezése
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
10. Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről
Előadó: Kiss- Patik Péter, bizottsági elnök
11. Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4/2018.(II.15.)Ö.
Bordány
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestületének 2018. február 15-én megtartott soros ülése
napirendjének elfogadása
1.
5/2018.(II.15.)Ö.
Beszámoló a két képviselő- testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
3.
6/2018.(II.15.)Ö.
Bordány Nagyközség polgármesterének 2018. évi szabadság
ütemtervéről
3.
7/2018.(II.15.)Ö.
Bordányi Polgárőr Csoport támogatási kérelme
4.
8/2018.(II.15.)Ö.
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2018. évre vonatkozó
közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása
4.
1/2018.(II.15.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről
5.
9/2018.(II.15.)Ö.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
5.
10/2018.(II.15.)Ö.
Bordány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
8.
11/2018.(II.15.)Ö.
Településszerkezeti Terv módosítása
9.
2/2018.(II.15.)Ö.r.
Bordány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
21/2007. (X. 18.) számú rendelet módosításáról
9.
12/2018.( II.15.)Ö. Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
10.
13/2018.( II.15.)Ö. Döntés a település hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztéséről
11.
14/2018.( II.15.)Ö. Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
11.
15/2018.( II.15.)Ö. Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának az
elfogadása
12.
16/2018.( II.15.)Ö. Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde Házirendjének elfogadása
12.
17/2018.( II.15.)Ö. Bordány külterület 0167/269 helyrajzi számú ingatlan
megvásárlásának kezdeményezése
13.
18/2018.( II.15.)Ö. Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár
Bizottságának tevékenységéről
14.
19/2018.( II.15.)Ö. Bordány településen az ivóvíz minőségével kapcsolatosan
tájékoztatás kérés
14.
20/2018.( II.15.)Ö. A Partiscum XI Takarékszövetkezettől nyitva tartásának
kérdése
15.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2018. február 15-én megtartott soros
nyílt üléséről.
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, díszterem
Jelen vannak:

Jelenlévő meghívottak:

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

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Farkasné Lippai Ágota
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella

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. Kéri a
szavazást a napirend elfogadásáról.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
4/2018.(II.15.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. február 15-én
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2018. február 15-i soros ülés napirendjét.
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
bizottságainak döntéseiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
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2./ A civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, döntés a 2018. évi helyi
kezdeményezések támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

3./ A 2018. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
6./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
Módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
7./ Döntés a település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint
szakmai programjának elfogadása
Előadó: Lázárné Borbola Márta
9./ Bordány külterület 0167/269 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásának kezdeményezése
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
10./ Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről
Előadó: Kiss- Patik Péter, bizottsági elnök
11./ 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 tájékoztatja a képviselő-testület tagjait az önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során a
közbeszerzési szakértő által elkészített ajánlattételi felhívásban a részajánlattételi
kötelezettség kizárásra került. Az ajánlattételi felhívás utólagos ellenőrzése során az Magyar
Államkincstár illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium megállapította, hogy a
részajánlattételi lehetőség kizárása nem került indokolásra, amely a közbeszerzési törvény
rendelkezéseibe ütközik. Mindezek alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság 500.000,-Ft
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bírságot szabott ki. A Magyar Államkincstár elrendelte a projekt elszámolható költségének
csökkentését a közbeszerzési szakértővel kötött megbízási szerződés értékének egyharmad
részével 440.800,-Ft-tal. A bírság megfizetése a közbeszerzési szakértőt terheli.
Tájékoztatja a képviselőket, az Óvoda épület bővítés TOP-os pályázat ajánlattételi felhívása
kiírásra került.
Kérdés, javaslat, hozzászólás? Nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
5/2018.(II.15.)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 128/2017.(XI.30.)Ö. számú határozat 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 elmondja, hogy 2017. évről áthozott szabadsága 71 nap, amelyet
sajnos nem tudott kivenni, így a 2018. évi szabadsággal együtt 110 nap. Kéri az ütemterv
elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ütemtervet.
6/2018.(II.15.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség polgármesterének 2018. évi szabadság ütemtervéről

HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján Tanács Gábor polgármester 2018.
évi szabadság-ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: jegyző
A határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
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II. N A P I R E N D
A civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, döntés a 2018. évi helyi
kezdeményezések támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester rövid kiegészítést fűz az előterjesztéshez azzal, hogy a
Polgárőrség munkája hatékonyan működik a településen, teszik a dolgukat, a disco üzemelése
alatt a polgárőrség mindig jelen van, a rendőrség munkáját segítik a közös járőr
szolgálatokban. Támogatásra javasolja a kérelemben leírtakat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
7/2018.(II.15.)Ö.
Tárgy: Bordányi Polgárőr Csoport támogatási kérelme
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Polgárőr Csoport
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal 2018. évi támogatását
700.000,-Ft, azaz hétszázezer forint összegben állapítja meg.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Bordányi Polgárőr Csoport
4./ Pénzügyi csoport

III. N A P I R E N D
A 2018. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester előterjesztését annyiban egészíti ki, hogy a településen jók a
munkanélküliségi adatok. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
8/2018.(II.15.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata 2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatási
tervének jóváhagyása
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HATÁROZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta az Önkormányzat
2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét, és azt a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pontjában
meghatározott helyi közfoglalkoztatási feladat hatékony ellátása érdekében az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

IV. N A P I R E N D
Bordány Nagyközség Önkormányzat 2018. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a költségvetésben szereplő fő összegeket, valamint
elmondja, hogy mind az intézmények mind az önkormányzat takarékos gazdálkodást folytat.
Örömmel tájékoztatja a képviselőket, hogy a településen élő fiatalok támogatását azzal is
segítik, hogy a bordányi lakcímmel rendelkezőknek a házasságkötés ingyenes lesz. Elmondja,
hogy az intézményekkel előzetesen egyeztettek, valamint a pénzügyi és a szociális bizottság
is tárgyalta, elfogadásra javasolta. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
önkormányzati rendelete
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

1/2018.(II.15)

A rendelet szövege külön mellékelve.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
9/2018.(II.15.)Ö.
Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása
HAT Á R O Z AT
1./ A Képviselő-testület a személyi juttatások 2018. évi előirányzatának kialakításakor a
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Kttv.-ben és a Kjt.-ben meghatározott garantált mértékű illetményeken,
illetménykiegészítéseken, pótlékokon felül a következő juttatásokat biztosítja:
a) a soros előrelépés fedezetét, valamint az esedékes jubileumi jutalmakat,
b) köztisztviselők részére 149.010,-Ft/év/fő cafetéria keretet,
c) a közalkalmazottak részére a 6000 Ft/fő/hó összegű pénzbeli béren kívüli juttatást
biztosít.
d) a közalkalmazottakat megillető 2% mértékű kereset-kiegészítést,
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos
Felelős: Tanács Gábor polgármester
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben az
önkormányzat feladatellátásával összefüggően előirányzott megállapodások, szerződések
megkötésére.
Határidő: költségvetési rendelet elfogadását követően folyamatos
Felelős: Tanács Gábor polgármester
3./ A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
vezetőinek figyelmét, hogy gazdálkodásuk során mindent kövessenek el a rendelkezésre álló
létszám és anyagi eszközök ésszerű, takarékos felhasználására.
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos
Felelős: jegyző, intézményvezetők
4./ A Képviselő-testület az intézménytakarítások hatékonyabbá tétele érdekében a meglévő
közalkalmazottak és az alkalmazásra kerülő közfoglalkoztatottak csoportos munkavégzését
tartja szükségesnek az intézményi nagytakarítások, és rendezvények esetében.
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos
Felelős: polgármester, intézményvezetők
5./ A Képviselő-testület kezdeményezi azon dolgozók munkaviszonyának megszüntetését, akik
elérik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt.
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos
Felelős: jegyző, intézményvezetők
6./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a jegyző és az intézményvezetők
hatáskörébe tartozó bérleti, térítési díjak a szabályozó rendeletben foglalt mértékben,
következetesen kerüljenek beszedésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző, intézményvezetők
7./ A Képviselő-testület elsődlegesnek tartja a szociális támogatások esetében a
természetbeni juttatások intenzitásának növelését, a pénzbeli támogatások terhére,
különösen az élelmiszerutalványok természetbeni támogatással történő kiváltására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
8./ A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása
céljából rendelkezésre álló jelzőkészülékek teljes körű kihelyezésére felhívja az Integrált
Szociális és Egészségügyi Központ intézményvezetőjének figyelmét.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető
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9./ A feladatok hatékonyabb, költségkímélőbb végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazást ad a közmunkaprogramban való részvételre.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
10./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja a kintlévőségek rendszeres figyelemmel
kísérését és a szükséges intézkedések megtételét annak csökkentése érdekében.
Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző
11./ A közbeszerzés hatálya alá nem eső beszerzések esetében (tárgyi eszköz beszerzés
karbantartás, iroda- és tisztítószerek beszerzése) összevontan szükséges a központosított
beszerzést megvalósítani.
Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző
Intézményvezetők
12./ A Képviselő-testület a lakosság önszerveződő közösségeit segítő támogatások,
alapítványi támogatások és az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások támogatása előirányzatát zárolja, annak felhasználását az
önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítést követően, a rendelkezésre álló források
függvényében megvizsgálja.
Határidő: 2018. augusztus 31.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
13./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 2018. évi önkormányzati
költségvetést érintő pályázatok előkészítésére, illetve az elbírált pályázatok megvalósításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Dr. Fodor Ákos jegyző
14./ A Képviselő-testület soron kívüli folyamatos feladatnak tartja a belvízelvezető csatornák
tisztítását és a külterületi utak javítását, karbantartását. A hatékony beavatkozás növelése
érdekében lehetséges az önkéntes polgárok géphasználatához üzemanyag hozzájárulás
megállapodás alapján történő megfizetésére.
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos
Felelős: Tanács Gábor polgármester
15./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja az önkormányzat tulajdonát képező kevésbé
használt külterületi földrészletek bérbeadással történő hasznosítását.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
16./ A Képviselő-testület a jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek, klubok
tanyabusz igénybevételét, annak üzemanyagárának megtérítése mellett biztosítja.
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos
Felelős: Tanács Gábor polgármester.
17./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat tulajdonát képező
földterületek erdő művelési-felújítási tervének elkészíttetésére, az erdőtelepítésikivitelezési terv készítésére, illetve az ehhez lehetséges pályázati támogatások
felmérésére.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
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18./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásával
kapcsolatos egyéb feladatok esetében polgármesteri utasításban intézkedjen az
intézményvezetők felé.
Határidő: költségvetés elfogadását követően azonnal
Felelős: Tanács Gábor polgármester
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezetők
4./ Pénzügyi csoport
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
10/2018.(II.15.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ szerint Bordány Nagyközség
Önkormányzatának jelenleg nincs adósságot keletkeztető ügylete.
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
Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a „szarmata falu” megvalósításánál a beruházással
érintett területek más besorolásba tartoznak, ennek okán a különleges beépítésre nem szánt
idegenforgalmi terület került különleges beépítésre szánt övezeti kategóriába. A
Kormányhivatal a településrendezési eszközök módosítását jóváhagyta. Elmondja, hogy két
döntés szükséges egy határozat a településszerkezeti terv módosításáról, valamint a rendelet
elfogadása.
Tanács Gábor polgármester kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e? Nincs. Kéri a
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szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
11/2018.(II.15.)Ö.
Tárgy: Településszerkezeti Terv módosítása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Településszerkezeti terv jelenleg
hatályos állapotát a 130/2005. (XII. 19.) önkormányzati határozatával hagyta jóvá. Bordány
település belterület keleti részén (hrsz: 247/27) tervezett idegenforgalmi beruházás megvalósítása
érdekében a Képviselő- testület az alábbi döntést hozta:
A Képviselő- testület a 130/2005. önkormányzati határozattal
Településszerkezeti tervét a melléklet szerinti tartalommal módosítja.

jóváhagyott

Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határidő: hatályba lépéskór
Jelentést a Képviselő- testület nem kér.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Várkonyi Gábor tervező
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a rendeletről a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2018.(II.15)
önkormányzati rendelete
Bordány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2007. (X. 18.) számú rendelet
módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

VI. N A P I R E N D
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést azzal, hogy Újszentiván Községi
Önkormányzat január 1. napjával vált a HÖKT tagjává, Domaszék Nagyközségi
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Önkormányzatra változott, amelyre tekintettel szükséges módosítani a megállapodást.
Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
12/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy

Homokháti
Önkormányzatok
Megállapodásának módosításáról

Kistérségfejlesztési

Társulás

Társulási

HAT Á R O Z AT
1.

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Homokháti
Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulásának X. számú módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt társulási megállapodását a melléklet szerint elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

Felelős:
Határidő:

2./ pontra Tanács Gábor, polgármester
azonnal

Jelentést a Képviselő-testület nem kér.
Erről értesítést kap:
l./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
4./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
5./ Irattár

VII. N A P I R E N D
Döntés a település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztéséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a napirendet az előterjesztés alapján.
Balogh Ferenc képviselő érdeklődik a Hivatal udvarán lévő kukák sorsáról?
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy Szegedtől kapták, be volt tervezve a beszerzésbe.
Belterületen szeretnék a lakóknak szétosztani szelektív hulladékgyűjtéshez, de nincs
elegendő ahhoz, hogy minden ingatlan tulajdonos kapjon, ezért a további beszerzésen kell
gondolkodni.
Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat van-e? Nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

- 11 -

13/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy Döntés a település hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztéséről
HAT Á R O Z AT
l./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta „A település
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” tárgyú előterjesztést, melyre tekintettel a
„Döntés a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázatról és a település
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztéséről” tárgyú határozatát hatályon kívül
helyezi. Egyúttal elhatározza, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzata az Éves
Fejlesztési Keretben (1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban) nevesítésre kerülő
KEHOP-3.2.1 kódszámú pályázati felhívás keretében megvalósítani tervezett „A
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve
Domaszék és Szatymaz településeken, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,
szállítási és előkezelő rendszerre” megnevezésű fejlesztésben kíván részt venni, a
települési hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztését ezen fejlesztés útján kívánja
megvalósítani, melyre tekintettel az ezzel kapcsolatban a polgármester által tett
nyilatkozatot jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:
Beszámolásra:

1./ pontra: Tanács Gábor, polgármester
azonnal
2018. januári Kt.

Erről értesítést kap:
l./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4./ Irattár

VIII. N A P I R E N D
Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint szakmai
programjának elfogadása
Előadó: Tanács Gábor
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács . Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szabályzat elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
14/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy: Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
HAT Á R O Z AT
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Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 7. pontjában meghatározott
hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése
alapján az Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát
az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézmény
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szakmai program elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
15/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy: Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának az elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 9. § felhatalmazása alapján az Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde intézmény
szakmai programját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a házirend elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
16/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy: Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde Házirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde
Házirendjét a – mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal – elfogadja.
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A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Intézményvezető
4./ Irattár

IX. N A P I R E N D
Bordány külterület 0167/269 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásának kezdeményezése
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
17/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy: Bordány
kezdeményezése

külterület

0167/269

helyrajzi

számú

ingatlan

megvásárlásának

HATÁROZAT
1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 13. § 1. és 12. pontjában meghatározott településfejlesztési, valamint helyi
közfoglalkoztatási feladatával összhangban kezdeményezi a Bordány, külterület 0167/26
hrsz.-ú, 3748/76526 tulajdoni hányadú földrészletnek a Magyar Állam mint tulajdonos
nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől történő megvételét.
2. Az ingatlan megvétele érdekében a Képviselő- testület 205 ezer forint összeget a
beruházás előirányzat terhére biztosít.
3. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a földrészlet megvételével kapcsolatos
okiratok aláírására.
Határidő: 2018. március 10.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

X. N A P I R E N D
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Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester
Kiss- Patik Péter alpolgármester elmondja, hogy az előző beszámoló óta nem történt változás
a bizottság munkájában.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
18/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy: Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordány Nagyközség Települési
Értéktár Bizottságának tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Települési Értéktár Bizottság
4./ Irattár

XI. N A P I R E N D
Egyebek
1.)

Bordány településen az ivóvíz minőségével kapcsolatosan tájékoztatás kérés

Balogh Ferenc képviselő az ivóvíz minősége miatt kért szót, mivel több lakó jelezte felé,
hogy ihatatlan a víz több utcában is (Kossuth, Rákóczi, Űrhajós). A lakosság nem tudja elérni
a szolgáltatót, nincs információ, hogy miért ilyen rossz a víz minősége. Kéri a testületet, hogy
levélben jelezze a polgármester Úr ezt a problémát a szolgáltató felé.
Tanács Gábor polgármester kérdezi, aki egyetért a javaslattal szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a javaslattal.
19/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy: Bordány településen az ivóvíz minőségével kapcsolatosan tájékoztatás kérés
HAT Á R O Z AT
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Bordány település lakóitól érkezett bejelentés alapján Bordány Nagyközség Önkormányzata
Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megkereséssel fordul az Alföldvíz
Regionális Viziközmű- szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: vízszolgáltató) vízszolgáltatóhoz az
alábbi kérdéskörben:
1. A Képviselő- testület tájékoztatást kér a vízszolgáltatótól, hogy Bordány településen
2018. év első felében, különösen a Kossuth,- Rákóczi,- Űrhajós utcákban milyen
oknál fogva romlott az ivóvíz minősége? A bordányi lakosok bejelentése alapján a víz
zavaros, erőteljes szaggal rendelkezik ennek okán „ihatatlan”.
2. A Képviselő- testület tájékoztatást kér a vízszolgáltatótól, hogy a jelzett probléma
mikor áll helyre, az ivóvíz mikor válik ismét kifogástalanná Bordány településen?
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Alföldvíz Zrt. Békéscsaba
4./ Irattár

2.)

A Partiscum XI Takarékszövetkezettől nyitva tartásának kérdése

Kiss-Patik Péter alpolgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Takarékszövetkezet.
nyitva tartása a településen megváltozott, ami nagy felháborodást keltett a lakosság körében.
Heti két napon tart nyitva, az eddig megszokott heti öt napból. Konkrét választ nem tudnak,
nem jelezték sem az önkormányzat sem a lakosság felé, ezért javasolja, hogy levélben
keressék meg a központot ez ügyben.
Tanács Gábor polgármester kérdezi, aki egyetért a javaslattal szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a javaslattal.
20/2018.( II.15.)Ö.
Tárgy: A Partiscum XI Takarékszövetkezettől nyitva tartásának kérdése
HAT Á R O Z AT
1. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete kezdeményezi, hogy az
Önkormányzat levélben kérjen tájékoztatást a Partiscum XI Takarékszövetkezettől a
heti nyitva tartás kedvezőtlen megváltoztatásának okáról.
2. A Képviselő- testület felkéri Kiss-Patik Péter alpolgármestert, hogy a megkeresést
készítse el.
Felelős: Kiss-Patik Péter, alpolgármestert
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
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3./ Partiscum XI Takarékszövetkezet
4./ Irattár

Dr. Fodor Ákos jegyző jelzi, hogy a hivatali beszámoló nem került a testület elé. Január 1-től
új ASP szakrendszer indulása miatt ez a napirend a későbbiekben kerül megtárgyalásra.
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Bordány település közigazgatási területén
található kerékpárút külterületének teljes hossza jogszabályváltozás következtében a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe kerülhet. A kezelésbe kerüléséhez a Képviselő- testület
jóváhagyása is szükséges. Az előzetes információk alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
gondoskodna a fűnyírásról, síkositás mentesítéséről, kátyúk karbantartásáról, táblák
pótlásáról, az általános felújítás továbbra is az Önkormányzat feladatát képezné. A
közeljövőben megtörténik az útvonal bejárása és azt követően kerül a Képviselő- testület elé
a kérdés megtárgyalásra.
Tanács Gábor polgármester megköszöni a tájékoztatást, bejelenti, hogy mivel nincs több
napirendi pont az ülést berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

