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B o r d á n y 

 
Önkormányzati Képviselő- testületének 2018. április 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 Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 

3. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címen kiírt 
pályázat benyújtásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 

4. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár tevékenységéről 
és a Bordányi falunapok előkészületéről 
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető 

 
5. Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására benyújtót 

pályázat véleményezése 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 

6. Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 

7. Díszpolgári címmel és Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak 
kiválasztása (zárt ülés) 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 



 
II.  A  KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  RENDELETEI  ÉS  HATÁROZATAI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SZÁM:                                                         TÁRGY:                                                OLDAL: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
31/2018.(IV.26.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- 

testületének 2018. április 26-án megtartott soros ülése 
napirendjének elfogadása 1. 

32/2018.(IV.26.)Ö. Beszámoló a két képviselő- testületi ülés közti fontosabb 
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az 
önkormányzat bizottságainak döntéseiről 2. 

5/2018.(IV.26.) Ör. A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati 
rendeletének módosítására  

33/2018.(IV.26.)Ö. Bordány Arany János utca (621 hrsz.) és Honvéd utca (521 
hrsz.) útszakaszok felújításához szükséges pályázat 
benyújtásáról 3. 

34/2018.(IV.26.)Ö. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és 
Községi Könyvtár tevékenységéről és a Bordányi 
falunapok előkészületéről 4. 

35/2018.(IV.26.)Ö. Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatói állására benyújtót pályázat véleményezése 8. 

36/2018.(IV.26.)Ö. Autóstalálkozó kezdeményezések támogatásáról  9. 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2018. április 26-án megtartott soros 
nyílt üléséről. 

 
Az ülés helye: Faluház és Könyvtár, díszterem 
 
Jelen vannak:   Tanács Gábor   polgármester 

Kiss-Patik Péter  képviselő, alpolgármester 
Balogh Ferenc   képviselő 
Dr. Juhász Anikó  képviselő 
Kálmán Lénárd  képviselő 
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő 

 
Dr. Fodor Ákos  jegyző 
 

Igazoltan távol:   Fodor Csaba   képviselő 
 
Jelenlévő meghívottak:           Ocskó Zoltán intézményvezető 

Farkasné Lippai Ágota intézményvezető 
Lázárné Borbola Márta intézményvezető 
Börcsök Roland   intézményvezető 
Szilágyiné Godó Mónika pénzügyi főelőadó 
Kormos Izabella  igazgatási főelőadó 

 
Pedagógusok részéről: 11 fő 
 
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. 
 
31/2018.(IV.26.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. április 26-án 
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint 
elfogadja a 2018. április 26-i soros ülés napirendjét. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
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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  
 

2. Bordány Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 

3. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címen kiírt 
pályázat benyújtásáról 
 

4. Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 
tevékenységéről és a Bordányi falunapok előkészületéről 

 
5. Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására benyújtót 

pályázat véleményezése 
 

6. Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 
7. Díszpolgári címmel és Bordány Nagyközségért emlékéremmel jutalmazottak 

kiválasztása (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 tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a Belügyminisztériumi 
ellenőrzésről Szociális Szövetkezetet– kistraktor átadás, Bordányban a búzaszentelés 
eseményének időpontjáról, megtartott intézményvezetői értekezletről, „Morajlás” képzés 
keretében fiatalok látogatásáról, jogerős építési engedélyről a belterületi utak aszfaltozásával 
kapcsolatban, óvoda beruházás szerződés aláírásról, valamint a beruházás megkezdéséről, 
klíma stratégia pályázattal kapcsolatos megkeresésről. 
Kérdés, javaslat, hozzászólás? Nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
32/2018.(IV.26.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló a két képviselő- testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri 
döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 
bizottságainak döntéseiről 

H A T Á R O Z A T 
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két 
ülés közötti döntéseivel, valamint a 28/2018.(III.29.)Ö., és a 29/2018.(III.29.)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 Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester röviden elmondja, a rendelet 1-es 2-es számú mellékletét 
szükséges módosítani, egyrészt a Park tér 4. szám alatti bérlakás bérleti díj meghatározása, 
másrészt a szociális intézményben térítési díjak felülvizsgálata. A pénzügyi bizottság 
tárgyalta elfogadásra javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 5/2018.(IV.26.) 
önkormányzati rendelete 
A Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.19.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
 
III.  N A P I R E N D  
 
Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” címen kiírt 
pályázat benyújtásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy a pályázat keretében 521 
és 621 hrsz-ú belterületi utak felújítását tervezik. A beruházás költsége 24.877.776,- Ft, ebből 
a támogatás 15 millió forint, a fennmaradó 9.877.776,- Ft pedig az önerő lenne, amelyet az 
önkormányzat vállalna. Pénzügyi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Kéri, ha egyetért 
ezzel a testület, akkor szavazzanak. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
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33/2018.(IV.26.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Arany János utca (621 hrsz.) és Honvéd utca (521 hrsz.) útszakaszok 
felújításához szükséges pályázat benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b), c) pontja alapján meghirdetett, „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírásra.  

 
2./ A Képviselő-testület a pályázat belterületi utak, járdás, hidak felújítása alcéljával 

összhangban, az Önkormányzat tulajdonában álló Bordány 521 és 621 hrsz.-ú 
ingatlanok útjainak felújítását kívánja megvalósítani pályázati forrásból. 

  
3./ A Képviselő- testület az előzetes egyeztetések alapján a tervezett beruházás 

összköltségét 24.877.776,- Ft, azaz Huszonnégymillió-nyolcszázhetvenhétezer-
hétszázhetvenhat forintban határozza meg; amelyből 15.000.000,- Ft, azaz 
Tizenötmillió forint a pályázati támogatás illetve 9.877.776,- Ft, azaz Kilencmillió-
nyolcszázhetvenhétezer-hétszázhetvenhatforint az Önkormányzat által vállalt önerő 
összege. A Képviselő- testület az önerő összegét Bordány Nagyközség Önkormányzat 
2017. évi költségvetésének pénzmaradványa terhére vállalja.  

 
4./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a 

beruházás megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Felelős: Tanács Gábor, polgármester 
Határidő: 2018. május 2. 
 
A 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 
 
Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár tevékenységéről és a 
Bordányi falunapok előkészületéről 
Előadó: Börcsök Roland, intézményvezető 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Börcsök Roland intézményvezető tájékoztatja képviselőket az intézmény 2017. évi 
működéséről, 2018. évi munkatervről, valamint a falunap programsorozatát ismerteti. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy kiküldésre került az anyag Kérdés, javaslat, 
hozzászólás? Nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
34/2018.(IV.26.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár 
tevékenységéről és a Bordányi falunapok előkészületéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata képviselő- testülete az Integrált Közösségi Szolgáltató 
Tér 2017. évi közművelődési és könyvtári tevékenységéről és az intézmény 2018. évi 
munkatervéről, valamint a Bordányi falunapok előkészületéről szóló beszámolót az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ Intézmény 
4./ Irattár 
 
 
V.  N A P I R E N D 
 
Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására benyújtót 
pályázat véleményezése 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester köszönti Ocskó Zoltánt, majd átadja a szót. 
 
Ocskó Zoltán pályázó köszönti a képviselőket, megjelenteket. Köszöni a munkát az 
önkormányzatnak és intézményei dolgozóinak, valamint a Faluház dolgozóinak, akik 
nagyban segítették munkájukat az iskolai rendezvények Faluházban történő megtartásában. 
Elmondja, hogy az iskola szép eredményeket ért el mind a sport mind a tanulmányi 
versenyek terén. Szülők felé a kapcsolattartás kibővült facebook-on keresztül, valamint a 
papír alapú kommunikáció is működik. Sajtófelelős is van az iskolában. Amit a pályázatában 
is leírt azt a munkát szeretné tovább vinni. Ebben kéri a támogatást. 

Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az intézmény külső kommunikációja jelentősen 
javult az iskola honlapjának beindításával, amellyel az iskola vezetése több éves hiányt 
pótolt. Az önkormányzat a továbbiakban is vállalja hogy beszámol a Bordányi Hírekben és a 
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Bordányi Naplóban az iskola életéről. Az intézmény hírei, közleményei a helyi médiában 
ingyenesen megjelenhetnek. Pozitív előrelépésnek tekintik, hogy a korábbi évek jelzései 
alapján az iskolában 2018. szeptemberétől bevezetésre kerül az elektronikus napló illetve 
ellenőrző használata. A képviselő-testület a szakmai munkában nagyobb hangsúlyt helyezne a 
művészetoktatásra. A hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok az 
intézménybe történő beiratkozását a tandíj szociális alapon történő támogatásával a 
továbbiakban is segíti, ehhez kéri az iskola támogató közreműködését.A képviselő-testület a 
tanulók integrációjának erősítése érdekében javasolja, hogy az iskola, mint a Boldog Iskola 
cím korábbi birtokosa folytassa tovább a programot. A következő tanévben boldogságórák 
megtartásával segítsék az iskolaközösség fejlődését. A képviselő-testület szülői jelzésekre 
támaszkodva kéri minél előbb, de legkésőbb a következő tanévtől a matematika és 
angolnyelv oktatás színvonalának jelentős emelését, továbbá a diákok felügyeletének, 
fegyelmezésének megerősítését. Javasolja a szülők és az iskola közötti kommunikáció 
megerősítését, átalakítását annak érdekében, hogy a szülői jelzések még inkább 
becsatornázódhassanak az iskolai döntési folyamataiba. A képviselő-testület a tanulók 
napközis étkeztetését a továbbiakban is az önkormányzati étteremben kívánja biztosítani. Az 
önkormányzat az intézményvezetői pályázatban felvázolt karbantartásokat, fejlesztéseket 
lehetőségeihez képest támogatja. A folyamatban lévő önkormányzati pályázatnak köszönhető 
energia-megtakarítás értéke jelentős mértékben hozzájárulhat a kisebb belső felújításokhoz, 
fejlesztésekhez. 
A testületi ülés előtt két héttel már leültek beszélgetni Ocskó Zoltánnal, átbeszélték a 
pályázatot, hozzá olyan irányú hadjárat, mint korábban nem érkezett, nyugalmas éven vannak 
túl, ezt betudja Zoltán illetve a pedagógusok munkájának. Mivel nem tartozik hozzájuk az 
intézmény nem látnak bele az iskola munkájába, a pedagógusok látják kinn mennyi teher van. 
Eddig ilyen dolog nem érkezett hozzá, de tegnapi napon keresték meg szülők, megígérte, 
hogy tolmácsolja. Három területet emeltek ki, amellyel probléma van, első a 
matematikaoktatás, a második az angol, a harmadik a fegyelem. Az SZMK is jelezte az 
anyagában. Majd megkérdezte az SZMK elnökét és ő elmondta, hogy az SZMK csak egy 
évre szeretné kinevezni a problémák miatt. Úgy érzi, hogy a képviselőknek a szülők érdekeit 
kell képviselni, mert ez az egész nem a pedagógusokról az iskoláról szól, hanem a 
gyerekekről. Minél profibb gyerekek tanuljanak az iskolában, de az sem jó, ha a pedagógus 
nem érzi jól magát. Kommunikáció meg a kapcsolat a tanárok és a szülők között kellene, 
hogy erősödjön, de úgy érzi, mind a két oldal jót akar csak elbeszélnek egymás mellett. Az 
intézményen belül kellene a kapcsolatot erősíteni. 
A kommunikáció jelentősen nőtt különösen az iskola többéves hiányt pótlót a honlappal, 
folyamatosan frissül, mindig jönnek a hírek. Nagy előrelépés hogy bevezetésre kerül az e-
napló. Úgy érzi, kicsi visszalépés van a művészetoktatás területén, a gyereklétszám, a 
hátrányos helyzetű gyermekek is jelentkezzenek, az önkormányzat plusz támogatást biztosít 
tandíjukhoz, de ehhez kell az iskola ráerősítése.  
Amit jónak tart a „Boldog iskola program” ami nagyon jó, ezzel lehetett nyitni a szülők felé, 
egy kicsit neki erőltetettnek tűnt, a szülők nagyon jó dolognak tartották, nem tudja a 
pedagógusoknak mennyi munka volt ebben, mennyire volt megterhelő.  
Beletenné a határozati javaslatba, hogy a matematika, angol oktatás erősödjön meg, a 
fegyelmezés is. Valami kísérletet tenni kellene, az hogy eredményes lesz-e nem tudja. A 
karbantartásokat, fejlesztéseket az önkormányzat támogatja. Még az étkeztetést nem érti a 
pályázatban, a menza program, hol akar étkeztetni az iskola.? 
 
Ocskó Zoltán pályázó elmondja, menza program pályázatban, van olyan gyerek akinek 
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valamilyen étel allergiája van, ott étkeznének azok a gyermekek. A pályázatban lehetőség 
lenne arra is, ha van egy ilyen lehetőség, akkor akár technikai órákon a főzés, van háztartási 
szakkör, vagy programokat szülőkkel együtt szervezni, vagy itt is lehet olyan program ahol 
akár angol nyelven is tudnának beszélgetni szülők gyerekek szakkör keretén belül. Közösségi 
térnek használni.  
Itt csatlakozik a nyelvoktatás a matematikaoktatás, országos szinten probléma, ahol a 
gyerekeknek egy kicsit több erőfeszítést kell tenni. Ahol nincsenek rákényszerítve, hogy 
angolul szólaljanak meg ott nehéz. Matematika oktatás, kollégák tartanak felkészítéseket, 
korrepetálásra nem küldi a szülő a gyermeket nem tudnak mit csinálni, inkább elviszik 
magántanárhoz. A tanuláshoz neki kell ülni, dolgozni kell.  
 
Tanács Gábor polgármester, ezeket jelezték felé, hogy ha bekerül a gyermek középiskolába 
vagy gimnáziumba nagyon gyengék, és a szülőnek egy csomó pénz mire szintre hozza az 
eredményeket. Kérdezi: kérdés, vélemény? 
 
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő hozzáfűzi, hogy a szülők kérését nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. Más a nevelés mint régen, a jogok és kötelezettségek nincs egyensúlyban. 
Nagyon fenn van a mérce. Vannak problémák a matematikai oktatásban, a szülők jelzése 
alapján. Az angol oktatás színvonala sem megfelelő, nem tudják elsajátítani a gyerekek a 
nyelvet,  alapfokú nyelvvizsgához kevés. Sajnos nem az a többség, akik becsülettel tanulnak. 
A gyerekek legyenek felruházva erkölcsi morállal, tudással, de ez nagyrészt a szülő feladata 
lenne.  
 
Tanács Gábor polgármester, dönteni kellene a szakmai anyag véleményezéséről, úgy 
javasolná a határozati javaslatot, hogy a munka zavartalan működése érdekében, a képviselő- 
testület támogatná az igazgató Úrnak a megbízással történő kinevezését illetve kérik a 
miniszter urat a döntésnél vegye figyelembe a tantestület és a szülők véleményét. Javasolja, 
hogy a testület kérje a Tankerületet, hogy a szülők véleményét súlyozottan vegye figyelembe 
a döntésnél. 
 
Balogh Ferenc képviselő azt gondolja nekik a képviselő-testület nevében kell nyilatkozni. A 
döntést úgy hozzák meg, hogy támogatja-e a képviselő- testület vagy nem. A képviselő kikéri 
a jegyző véleményét. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző az elhangzottak alapján azt állapítja meg, hogy jelenleg két határozati 
javaslat megfogalmazására, szóbeli előterjesztésére került sor; a polgármester Úr illetve a 
Balogh Ferenc képviselő határozati- javaslata. A technikai lebonyolítás tekintetében javasolja, 
hogy a két határozati javaslatról a képviselő- testület szavazás lebonyolításával döntsön.  
 
Tanács Gábor polgármester, szóbeli előterjesztését annyiban pontosítja, hogy a határozati 
javaslata alapján a képviselő- testület egy évre javasolná az igazgató megbízással történő 
kinevezését.  
 
Balogh Ferenc képviselő szerint nem is javasolhatnak egy évet. Vagy támogatják, vagy nem. 
A képviselő a jegyző iránymutatását kéri.  
 
Dr. Fodor Ákos jegyző, a köznevelési törvény szerint a képviselő- testület a pályázatról 
véleményt nyilvánít. Nem korlátozza be a jogalkotó ezt a lehetőséget, hogy ez a 
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véleménynyilvánítás kizárólag igennel vagy nemmel történjen. A képviselő- testületnek 
lehetősége van, hogy megfogalmazza saját véleményét, javaslatát. Mindezek alapján egyik 
határozati javaslat sem ellentétes a jogszabályi rendelkezésekkel.  
 
Balogh Ferenc képviselő, a szülők részéről nem jelent meg senki. Ha nekik fontos Ők 
mondják el ezeket a véleményeket. 
 
Tanács Gábor polgármester, véleménye szerint ez azért nem történik meg, mert a szülők 
félnek a retorziótól, neki képviselni kell a szülőket. Hozzá azok jöttek el akinek problémájuk 
van, lehet a többségnek nincs problémája, de neki a kissebséget kell védeni. 
 
Balogh Ferenc képviselő, akinek problémája van, szerinte oda mehet az igazgatóhoz is, ha 
nem jött elő évközben pont most probléma. Olyan döntés nem fog születni, hogy 
mindenkinek jó legyen. Ha nem támogatjuk sokkal rosszabbat teszünk. 
 
Tanács Gábor polgármester, nem akarja, úgy tűnjön, hogy ő nem vette figyelembe a szülők 
jelzését. 
 
Balogh Ferenc képviselő, a szülők részéről az a jegyzőkönyv is felkerül a döntéshozóhoz, 
ami az ülésen elhangzott. 
 
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő elmondja, hogy a szülők részéről a fórumon olyan nagy 
probléma nem hangzott el. Úgy gondolja az igazgató és a tantestület feladata, ha probléma 
van, arra megoldást találjon.  
 
Tanács Gábor polgármester, kérdezi mi a javaslat? 
 
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő javasolja, úgy is a tankerület dönti el, de mi alkalmasnak 
tartjuk arra, hogy továbbra vezesse az intézményt. 
 
Tanács Gábor polgármester, akkor ugyanaz a javaslat, mint Balogh Ferenc képviselőé. Ő 
visszavonja javaslatát. Mindezek alapján megfogalmazza a határozati javaslatot: A javaslat 
úgy szólna, a képviselő- testület megállapítja, hogy egy érvényes pályázat került benyújtásra, 
a pályázat az előírt formai követelményeknek megfelel, a képviselő- testület a benyújtott 
pályázatot támogatja. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag támogatja a javaslatot. 
 
35/2018.(IV.26.)Ö. 
 
Tárgy: Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói állására 
benyújtót pályázat véleményezése 
 

H A T Á R O Z A T  
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- 
testület) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjára 
tekintettel az Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
állására benyújtott pályázatot véleményezte és az alábbi határozatot hozta:  
 
1. / A Képviselő- testület megállapítja, hogy egy érvényes pályázat került benyújtásra, a 

pályázat az előírt formai követelményeknek megfelel.  
 
2. / A képviselő- testület a benyújtott pályázatot támogatja.  
 
Erről értesítést kap: 
1. Tanács Gábor, polgármester 
2. Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3. Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, tankerületi igazgató 
4. Irattár 
 
 
VI.  N A P I R E N D 
 
Egyebek:  
 
1.) Autóstalálkozó kezdeményezések támogatásáról  

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester hozzáfűzi, hogy a képviselők az előterjesztést megkapták, 
javasolja a támogatást 60 ezer forinttal, ahogyan a tavalyi évben is a Faluházon keresztül 
mivel nem önálló civil szervezet. A találkozó alkalmával a Faluház közösségi tereit 
használhatja, oklevelekben, díjazásban segít a Faluház. Kitétel, hogy a gumi égetéses 
produkció nem valósulhat meg, mert akkor a támogatás visszavonásra kerül.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
36/2018.(IV.26.)Ö. 
 
Tárgy: Autóstalálkozó kezdeményezések támogatásáról  
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- 

testület) a 2018. július 23. napjára tervezett autóstalálkozó megrendezését támogatja.  
 
2. A támogatás keretében a Képviselő-testület engedélyezi, hogy a rendezvény szervezői a 

Faluház és Könyvtár területét és közösségi tereit a rendezvény lebonyolítása érdekében 
használják, illetve áramot vételezzenek. A Képviselő- testület felkéri a Faluház és 
Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az oklevelek kiállításban, díjazásban segítse a 
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rendezvény szervezőit. 
 
3. A Képviselő- testület a program megvalósítását 60 ezer forinttal támogatja.  
 
4. A Képviselő- testület a gumiégetés programelem megtartását, a közelmúltban történt 

sajnálatos események, a balesetek elkerülése érdekében - nem engedélyezi.  
 

A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Börcsök Roland intézményvezető 
4./ Pénzügyi csoport 
 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy a március 8-án zárt ülés 
keretében hozott döntés ellen Veres Sándor jogi képviselő útján keresetet nyújtott be, amelyet 
az Önkormányzat a Bíróság felé felterjesztett. 
 
Dr. Juhász Anikó képviselő tájékoztatja a képviselőtestületet az Óvodaszék üléséről, amelyen 
az előző év értékelése és az ezévi tervekről volt szó. 
 
 
Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy a testületi ülés zárt ülés keretében folytatódik 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
  Tanács Gábor      Dr. Fodor Ákos 
   polgármester             jegyző 


