IV./2018.
J E GYZŐ K Ö NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2018. március 29-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.

Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

3.

Döntés Bordány Nagyközség Önkormányzatának kezelésében álló, külterületi
kerékpárútszakaszok közútkezelői feladatainak átadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

4.

Döntés Kistelek Városi Önkormányzat Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulásához történő csatlakozásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

5.

Egyebek, Interpellációk, kérdések

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/2018.(III.29.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. március 29-én megtartott soros ülése
napirendjének elfogadása
1.
27/2018.(III.29.)Ö. Beszámoló a két képviselő- testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
önkormányzat bizottságainak döntéseiről
2.
4/2018.(III.30.) Ör. A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő
díjak mértékéről
3.
28/2018.(III.29.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzatának kezelésében
álló, külterületi kerékpárútszakaszok közútkezelői
feladatainak átadásáról
4.
29/2018.(III.29.)Ö. A Támogató szolgáltatást működtető szolgáltatók számára
fejlesztési pályázat benyújtásáról
5.
30/2018.(III.29.)Ö. Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége
Bordányi Klubja támogatási kérelme
6.

J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2018. március 29-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
Lázárné Borbola Márta
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella

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. Kéri a
szavazást a napirend elfogadásáról.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
26/2018.(III.29.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. március 29-én
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2018. március 29-i soros ülés napirendjét.
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. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
3. Döntés Bordány Nagyközség Önkormányzatának kezelésében álló, külterületi
kerékpárútszakaszok közútkezelői feladatainak átadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4. Döntés Kistelek Városi Önkormányzat Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulásához történő csatlakozásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5. 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 óvoda beruházással
kapcsolatos Magyar Államkincstárral történő egyeztetésről. Tájékoztatja a képviselőket, hogy
a Park tér 4. szám alatti bérlakások a következő hét végére átadásra kerülnek. Elmondja, hogy
a megkeresésükre nem érkezett válasz sem a Takarékszövetkezettől, sem az Alföldvíz Zrt-től.
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg az Alföldvíz Zrt. vezetőjét.
Kérdés, javaslat, hozzászólás? Nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
27/2018.(III.29.)Ö.
Tárgy: Beszámoló a két képviselő- testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két
ülés közötti döntéseivel, valamint a 19/2018.(II.15.)Ö., a 20/2018.(II.15.)Ö.,
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22/2018.(III.8.)Ö., 23/2018.(III.8.)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
Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző

házasságkötés

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző röviden elmondja, hogy a házasságkötés díjtételében, továbbá a
hivatali helyiség tekintetében történő változás indokolja az egységes szerkezetű rendelet
megalkotását
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet.
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2018.(III.30.)
önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezéséről és a fizetendő díjak mértékéről
A rendelet szövege külön mellékelve.

III. N A P I R E N D
Döntés Bordány Nagyközség Önkormányzatának
kerékpárútszakaszok közútkezelői feladatainak átadásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

kezelésében

álló,

külterületi

Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző kiegészíti az előterjesztést a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt.-től
kapott szóbeli tájékoztatással. Felújítási munkákkal kapcsolatosan olyan szóbeli információt
kapott, hogy várhatóan a következő évben kerülne sor a munkálatok megkezdésére.
Amennyiben az márciusi hónapban döntés születik az átadásról, abban az esetben a fűnyírási
munkálatokat már a Zrt. fogja végezni ebben az éveben. A Közút a bejárást elvégezte
jegyzőkönyvbe foglalta.
Tanács Gábor polgármester hozzáfűzi, hogy elég képlékeny a dolog, ha javítást nem
végeznek akkor át kellene gondolni, hogy így átadásra kerüljön-e, vagy majd a későbbiekben
milyen költséggel jár ez az Önkormányzat felé. Javasolja, hogy most ne döntsenek róla,
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mivel nem áll rendelkezésre megfelelő információ. Kéri ha egyetért ezzel a testület akkor
szavazzanak.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
28/2018.(III.29.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzatának
kerékpárútszakaszok közútkezelői feladatainak átadásáról

kezelésében

álló,

külterületi

HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 33.§ (1) bekezdés d) pontjára valamint az országos kerékpárút-törzshálózat egyes
elemeinek és a főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai
kezelőjének kijelöléséről szóló 355/2017. (XI. 29.) Korm. rendeletre tekintettel az 5408 jelű
úttal párhuzamos, 96021 számú kerékpárút átadása tekintetében az alábbi döntést hozta:
1.

A képviselő- testület jelen határozat meghozatalának időpontjában nem rendelkezik
megfelelő információval a kerékpárút közűkezelői feladatainak átadása tekintetében, erre
figyelemmel a tárgyi kerékpárútszakasz birtokba adási jegyzőkönyvének aláírására
felhatalmazást a polgármester részére nem ad.

Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ pénzügyi csoport
4./ Irattár

IV. N A P I R E N D
Döntés Kistelek Városi Önkormányzat Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulásához történő csatlakozásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy kiküldésre került az anyag Kérdés, javaslat,
hozzászólás? Nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
29/2018.(III.29.)Ö.
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Tárgy: Döntés Kistelek Városi Önkormányzat
Kistérségfejlesztési Társulásához történő csatlakozásáról

Homokháti

Önkormányzatok

HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgybeli előterjesztést
megvitatta és minősített többséggel meghozott döntésével támogatja Kistelek Városi
Önkormányzat 2018.08.15. nappal történő csatlakozását a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulásához.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Határidő:

2./ pontra Tanács Gábor, polgármester
azonnal

Jelentést a Képviselő-testület nem kér.
Határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
4./ Mórahalmi Polgármesteri Hivatal
5./ Kistelek Városi Önkormányzat
6./ Irattár

V. N A P I R E N D
Egyebek

1.) A Támogató szolgáltatást működtető szolgáltatók számára fejlesztési pályázat
benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester röviden elmondja, hogy gépjármű vásárlásra lehet a pályázatot
benyújtani, pályázat előfinanszírozású, 100%-os támogatás, saját forrást nem igényel.
Javasolja a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a javaslattal.
29/2018.(III.29.)Ö.
Tárgy: A Támogató szolgáltatást működtető szolgáltatók számára fejlesztési pályázat
benyújtásáról
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HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Támogató Szolgáltatást
Működtető és Befogadott Szolgáltatók Feltételeinek fejlesztésére kiírt 100%-os
pályázatra pályázatot kíván benyújtani.
5./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, egyidejűleg
a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések, megállapodások előkészítésére,
aláírására.
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
A határozatról értesül:
l./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

2.) A civil szervezetek, 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 az MTTSZ
Klub részére a kért pénzügyi támogatást javasolja. A lőtér felújításához, karbantartásához az
anyagot az Önkormányzat vásárolná meg, a tetőcserét pedig a klubtagok társadalmi
munkában végeznék el. A felújításhoz az anyagköltség összegét 300 ezer forintban javasolja
elfogadni. Támogatásra javasolja a kérelemben leírtakat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
30/2018.(III.29.)Ö.
Tárgy: Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja támogatási
kérelme
HATÁ R O ZAT
1.) Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyar Technikai és
Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja, egyúttal 2018. évi támogatását 100.000,-Ft, azaz százezer forint
összegben állapítja meg.
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2.) Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyar Technikai és
Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja részére 300.000,-Ft keretösszeg erejéig
támogatást biztosít.
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja
4./ Pénzügyi csoport

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

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

