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J E GYZŐ K Ö NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. március 31-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./ Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal
tevékenységéről
Előadó: Dr. Szántó Mária, hivatalvezető

Mórahalmi

Járási

Hivatal

3./ A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4./ Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
5./ Tájékoztatás a Bordányi Polgármesteri Hivatal épületének felújításának előkészületeiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Kirendeltség tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
8./ A szennyvízberuházással kapcsolatban
megtárgyalása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

benyújtott

9./ Beszámoló a falugyűlésen felvetett lakossági javaslatokról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
10./ Egyebek, Interpellációk, kérdések

Katasztrófavédelmi

lakossági

kezdeményezés

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/2016.(III.31.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2016. március 31-én megtartott soros ülése napirendjének
elfogadása
1.
25/2016.(III.31.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat
bizottságainak döntéseiről
2.
26/2016.(III.31.)Ö. A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
3.
27/2016.(III.31.)Ö. A Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
4.
28/2016.(III.31.)Ö. Döntés a Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő
útszakasz kialakítása érdekében megvásárolandó ingatlanok
vételi áráról
5.
29/2016.(III.31.)Ö. Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő
útszakasz kialakításáról
6.
30/2016.(III.31.)Ö. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalása
7.
31/2016.(III.31.)Ö. A szennyvízberuházással kapcsolatban benyújtott lakossági
kezdeményezés megtárgyalása tárgyában előterjesztett
határozati javaslat kiegészítése
9.
32/2016.(III.31.)Ö. A szennyvízberuházással kapcsolatban benyújtott lakossági
kezdeményezés megtárgyalása
9.

J E GYZ Ő K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. március 31-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

Börcsök Roland
Szilágyiné Godó Mónika
Kormos Izabella

intézményvezető
pénzügyi főelőadó
igazgatási főelőadó

A lakosság részéről 17 bordányi polgár jelent meg.
Tanács Gábor polgármester köszönti a képviselő- testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja
a testület határozatképességét, az ülést megnyitja, majd ismerteti a napirendet, azzal, hogy Dr.
Szántó Mária hivatalvezető távollétében a 2. pont nem kerül előterjesztésre. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján a napirendet 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
24/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. március 31-én
megtartott soros ülése napirendjének elfogadása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2016. március 31-i soros ülés napirendjét, azzal, hogy a 2. pontban szereplő
„Tájékoztató a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal
tevékenységéről” napirend nem kerül tárgyalásra.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
NAPI R E N D

-2-

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 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
3./ Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
4./ Tájékoztatás a Bordányi Polgármesteri Hivatal épületének felújításának előkészületeiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
6./ Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi
Kirendeltség tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
7./ A szennyvízberuházással kapcsolatban
megtárgyalása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

benyújtott

Katasztrófavédelmi

lakossági

kezdeményezés

8./ Beszámoló a falugyűlésen felvetett lakossági javaslatokról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
9./ 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 előterjesztéséből kiemeli a település-rekonstrukciós és
energetikai pályázatokat, valamint a fontosabb eseményeket. Kérdés, javaslat, hozzászólás
nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
25/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: 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
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két
ülés közötti döntéseivel, valamint a 17/2016.(II.11.)Ö. és 18/2016.(II.11.)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
A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a tervet a pénzügyi bizottság tárgyalta, amelyben
egyenlőre a kétlakásos bérlakás építése szerepel. További elképzelésekről tájékoztat. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
26/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: A 2016. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése
alapján az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A határozat végrehajtásáról a Képviselő- testület tájékoztatást nem kér.
Határozatról értesülnek:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

III. N A P I R E N D
Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a belső ellenőri intézkedési tervben foglaltak szerint,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire sor került a szabályzat
felülvizsgálatára. Pontosításra, illetve kiegészítésre kerültek a hivatal vezetését érintő
rendelkezése, továbbá elhagyásra került a hivatal, mint gazdasági szervezet ügyrendje
függelék. Az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja elfogadni. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szabályzatot.
27/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: A Bordányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 84. §-a, illetve az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése alapján a Bordányi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint tartalommal
elfogadja.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár

IV. N A P I R E N D
Tájékoztatás a Bordányi Polgármesteri Hivatal épületének felújításának előkészületeiről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az elképzeléseket, számadatokat és a vonatkozó
pályázatot, elmondja a feltételek szigorúak. Kazánházzal és irattárral terveznek bővíteni,
szélfogó, ügyfél mosdó és egy új konyha kialakítása, továbbá vizesblokk felújítás,
akadálymentesítés és napelemek elhelyezése szerepel a célok között. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. A tájékoztatóról szavazást nem kér.

V. N A P I R E N D
Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a Helyi Építési Szabályzat és a település szerkezeti
terv 2013-ban került módosításra. Korábbi javaslat alapján történtek előkészületek és
egyeztetések a Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról. A
pénzügyi bizottság 3 eshetőséget tárgyalt. A határozati javaslat elkészült, melyet az ülést
megelőzően papír alapon osztottak ki. Ismerteti tartalmát, azzal, hogy a célkitűzés
megvalósítása érdekében megvásárolandó gyümölcsös művelési ágban lévő területek
tekintetében 240 Ft/m2, a többi terület tekintetében 180 Ft/m2 vételi ár meghatározását
javasolja.
Balogh Ferenc képviselő kérdezi, hogy hány önkormányzati tulajdonú építési telek lett eladva
az elmúlt években, illetve, hogy a CSOK-ot igénybevevők száma fel van-e mérve?
Véleménye szerint kevesen lesznek rá jogosultak. Az út kialakítását támogatja, de az újonnan
létrejövő 14 telket sokallja.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy 1 építési telek eladására került sor az elmúlt
években. A javaslat az érintett ingatlanok megvételére és telekalakításra vonatkozik,
közművesítésről egyenlőre nincs szó. Tájékoztat továbbá, hogy egy kulcsrakész kivitelező
már jelentkezett az önkormányzati telkek felől érdeklődve.
Dr. Fodor Ákos jegyző ismerteti a 3 eshetőség telekalakítással járó költségeit. A határozati
javaslat szerinti a legkedvezőbb. Elmondja továbbá, hogy a pénzügyi bizottság javaslatától a
képviselő- testület eltérhet.
Kiss-Patik Péter képviselő, alpolgármester a CSOK országos igénylésének adatait ismerteti,
Bordányban hozzávetőlegesen 2-4 fő lehet érintett. Véleménye szerint azt is alapul kellene
venni, hogy az elmúlt időszakban az eladósorban lévő kész lakóházak közül is sok elkelt.
Tanács Gábor polgármester tekintettel arra, hogy további hozzászólás, kérdés, más javaslat
nincs, kéri a szavazást célkitűzés megvalósítása érdekében megvásárolandó ingatlanok vételi
árát illetően.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
28/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: Döntés a Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakítása
érdekében megvásárolandó ingatlanok vételi áráról
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordány Széchenyi utcát
Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakítása érdekében megvásárolandó gyümölcsös
művelési ágban lévő területek tekintetében 240 Ft/m2, a többi terület tekintetében 180
Ft/m2 vételi ár felajánlását határozza meg.
A határozat végrehajtásáról a Képviselő- testület tájékoztatást nem kér.
Határozatról értesül:
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1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a határozati javaslatról.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
29/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz kialakításáról
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) Bordány Község Helyi Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: HÉSZ) szóló
17/2005.(XII.19.) önkormányzati rendeletben foglalt célkitűzések megvalósítása
érdekében, kezdeményezi a településtől Dél- Nyugati irányban elhelyezkedő bel- és
külterületi határrész településszerkezeti tervvel összhangban megvalósuló
területrendezését.
2./ A képviselő- testület kezdeményezi a Széchényi utcának a Zákányszéki úttal
összekötő útszakasz kiépítését, az Űrhajós utca illetve a József Attila utca
meghosszabbítását, a Széchényi utcát Zákányszéki úttal összekötő úttól a belterület
irányába elhelyezkedő területen négy építési telek kialakítását, Széchényi utcát
Zákányszéki úttal összekötő úttól a külterület irányába elhelyezkedő területen két
sorban elhelyezkedő 14 darab 600 négyzetméteres építési telek kialakítását. A jelenleg
fennálló épületek esetében a további telkeket - településszerkezeti tervvel
összhangban - akként kell kialakítani, hogy az épületek önálló helyrajzi számú telekre
kerüljenek. A település belterületétől távolabb eső kialakuló építési teleksor
megközelíthetősége érdekében a képviselő- testület 16 méter széles út kialakítását
kezdeményezi.
3./ A képviselő- testület jelen határozatban meghatározott célkitűzés megvalósítása
érdekében kezdeményezi az érintett ingatlantulajdonosokkal a tárgyalások
megkezdését. A képviselő- testület az érintett terület tulajdonosainak a gyümölcsös
művelési ágban lévő terület tekintetében 240 Ft/ m2 a többi terület tekintetében 180
Ft/m2 vételárat ajánl fel.
4./ Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosaival a megkezdett tárgyalások nem
vezetnek eredményre vagy az ingatlan tulajdonosai a felajánlott vételáron nem
fogadják el, a képviselő- testület kezdeményezi a kisajátítási eljárások lefolytatását.
5./ A képviselő- testület a településrendezési célok megvalósítására 5.000.000,-Ft azaz
ötmillió forintot irányoz elő az általános tartalék terhére.
6./ A képviselő- testület felhatalmazz a polgármestert a jelen határozatban
megfogalmazott településfejlesztési célok eléréséhez szükséges tárgyalások
lefolytatására illetve a szükséges kötelezettségvállalások aláírására.
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Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

VI. N A P I R E N D
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy az elektronikus érkezett anyag igen részletes, ezért azt
szóban nem kívánja kiegészíteni. Javasolja elfogadni.
Balogh Ferenc képviselő kérdezi, hogy a kéményseprő tevékenységet átveszi-e a településen
a Katasztrófavédelmi Kirendeltség.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a korábbi döntésük értelmében a település
kéményseprő- ipari közszolgáltatásának ellátásával 2016. július 1. napjától továbbra is a
Szegedi Kéményseprőipari Szolgáltató Kft.-t bízták meg. Tekintettel arra, hogy további
kérdés, javaslat, hozzászólás nincs, kéri a szavazást.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
30/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Katasztrófavédelmi Kirendeltség
4./ Irattár

VII. N A P I R E N D
A szennyvízberuházással kapcsolatban benyújtott lakossági kezdeményezés megtárgyalása
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Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Tanács Gábor polgármester tájékoztat a szennyvízberuházással kapcsolatban benyújtott
lakossági kezdeményezésről, mely a 4 települést érintő probléma. Ismerteti a Társulat
döntését mely szerint első körben 35.000,- Ft összeggel csökkenti a hozzájárulás összegét.
Elmondja, hogy a beruházás végeztével, az elszámolásokat követően bent maradt
pénzmaradványt kifizetik a lakosságnak. Tájékoztat a még előttük álló feladatokról, Bordány
és a többi település helyzetéről, illetve az önerő és pályázati összeg alakulásáról,
felhasználhatóságáról. A beruházást folyamatosan figyelemmel követik, a vitatott
kérdésekben már állásfoglalást kértek. Szándékukban áll megkeresni a Társulást, hogy álljon
elő egy beszámolóval. Minden esetben a település és a lakosság érdekeit tartják szem előtt.
Megadja a szót a megjelent lakosoknak.
Rácz Mihályné bordányi lakos összegzi a lakosok problémáit, észrevételeit. Korrekt
elszámolást várnak, nem értik miért kezelik tovább a pénzüket. A visszajáró összeget többnek
ítélik meg, a lakosság tanácstalan. Kérik, hogy a Társulat hívjon össze egy fórumot és adjon
érhető beszámolót. Többen eltérést látnak a fundamenta szerződés és a társulási
egyenlegközlő számadatai között. Kérdésük, hogy a visszafizetés banki költsége kit terhel,
vitatják a nyilatkozaton szereplő „fizetési kötelezettség” megfogalmazást. Továbbá kérik a
beruházás következtében keletkezett hibák garanciális kijavítását.
Tanács Gábor polgármester tisztázza a nyilatkozatban foglaltakat és reagál az észrevételekre.
A szóban forgó 35.000,-Ft nem a pénzmaradvány összege, azt csak a beruházás végeztével
lehet pontosan számszerűsíteni és kifizetni. A banki költség közösen terhel mindenkit.
Tájékoztat a fundamenta felhasználásról és a garanciális igények érvényesítéséről. A hivatal
segítő közreműködéséről biztosítja a lakosságot, egyúttal elmondja, hogy a Társulat
közvetlenül is megkereshető. Lévén kiemelt beruházásról van szó, az ellenőrzése is fokozott.
Balogh Ferenc képviselő hozzászól, hogy Bordány gyakorlatilag rendben van, a másik három
település miatt húzódik a beruházás, ott még vízjogi engedélyek hiányoznak. Javasolja, hogy
a többi település engedély nélküli ingatlanait zárják ki, hogy a beruházás minél előbb
befejeződhessen és fizessék ki a lakosságot.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a beruházás több tényezőtől függ, jogilag és az
UNIO által is szabályozott.
Juhász Antalné bordányi lakos elmondja, hogy a helyi újságban megjelenteket nem értette és
azt sem miért kell várni az elszámolással. Említi még az utak javításának és a csatornafedelek
rögzítésének szükségességét, illetve a szennyvíz díjjal is problémája van.
Tanács Gábor polgármester igyekszik világossá tenni az újságban leírtakat, tájékoztat az
elszámolás elhúzódásának okairól, a garanciális javításokról és szennyvíz díj kiszabásáról.
Deme Zoltánné bordányi lakos kérdezi, hogy körülbelül mennyi összeg jár majd vissza?
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy eddig nagyon jól gazdálkodtak és nem várható
már nagyobb kiadás, de pontos összeget nem tud megjelölni.
Zádori Lajosné bordányi lakos a Bem utca, Honvéd utca és Móra utcák állapotát ítéli meg
különösen rossznak.
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Tanács Gábor polgármester tájékoztat, hogy az utak helyreállítására, annak terjedelmére
megkötések vannak. Ismerteti a Képviselő- testület Társulás irányába intézni kívánt
megkeresését.
Balogh Ferenc képviselő javaslata, hogy a megkeresésében kérjenek tájékoztatást a beruházás
jelenlegi állásáról és a számadatokról, továbbá két héten belül egy fórum összehívását
szorgalmazza, ahol jelenjen meg és tegyen beszámolót a Társulás elnöke, pénzügyi vezetője,
mérnöke.
Tanács Gábor polgármester a javaslattal egyetért, további kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást a megkeresés kiegészítéséről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a kiegészítésre tett javaslatot.
31/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: A szennyvízberuházással kapcsolatban benyújtott lakossági kezdeményezés
megtárgyalása tárgyában előterjesztett határozati javaslat kiegészítése
HATÁ R O ZAT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a szennyvízberuházással
kapcsolatban benyújtott lakossági kezdeményezés megtárgyalása tárgyában előterjesztett
határozati javaslatát az alábbi 6. ponttal egészíti ki:
„6./ A képviselő- testület kéri Maróti Mihályt, mint a Forrás IV. Beruházó Víziközmű
Társulat elnökét, valamint a beruházás pénzügyi vezetője, illetve a beruházás mérnöki
feladatait ellátó szakemberét két héten belül, az általuk választott időpontban a lakosság
részére adjanak tájékoztatást a beruházás pénzügy, műszaki helyzetéről.”
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a megkeresésről.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
32/2016.(III.31.)Ö.
Tárgy: A szennyvízberuházással kapcsolatban benyújtott lakossági kezdeményezés
megtárgyalása
HATÁ R O ZAT
1./ Bordány Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Forrás IV. Beruházó Víziközmű
Társulat
Bordány, Forráskút,
Üllés,
Zsombó szennyvízcsatorna hálózat
és
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szennyvíztisztító telep építési beruházás kapcsán 204 bordányi lakos által benyújtott
megkeresést.
2./ A képviselő-testület a lakosság megnyugtatása érdekében kinyilvánítja, hogy a
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - a teljes beruházás befejezését követően - a
megmaradt pénzmaradvány teljes összege a lakosság számára visszafizetésre kell, hogy
kerüljön.
3./ A képviselő-testület kezdeményezi a víziközmű-társulat küldöttgyűlése számára, hogy a
lakosság teljeskörű és pontos tájékoztatása és megnyugtatása érdekében adjon
tájékoztatást a jelenleg a társulat számláján, illetve banki betétekben rendelkezésre álló
pénzösszeg nagyságát, az érdekeltségi területen még megvalósítandó beruházásokat és
azok várható bekerülési költségét, az érdekeltségi területhez tartozó, még megvalósítandó
bekötések számát és a megvalósulás helyét, továbbá a fejlesztések, helyreállítási
munkálatok ütemezését.
4./ A képviselő-testület információt kér arról, hogy a társulat várhatóan mikor szűnik meg, és
mikor várható az elszámolás, illetve a pénzmaradvány visszafizetése az érdekeltek
számára.
5./ A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a társulat soron következő küldöttgyűlése tűzze
napirendre a társulat pénzügyi helyzetéről szóló részletes beszámolót, és biztosítson
lehetőséget minden érdekelt – kiemelten az aláírók számára - a teljes körű
adatbetekintésbe, kérdéseik feltevésére egy települési szinten megrendezett fórum
keretében.
6./ A képviselő- testület kéri Maróti Mihályt, mint a Forrás IV. Beruházó Víziközmű Társulat
elnökét, valamint a beruházás pénzügyi vezetője, illetve a beruházás mérnöki feladatait
ellátó szakemberét két héten belül, az általuk választott időpontban a lakosság részére
adjanak tájékoztatást a beruházás pénzügy, műszaki helyzetéről.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Forrás IV. Beruházó Víziközmű Társulat, Maróti Mihály elnök
4./ Irattár

VIII. N A P I R E N D
Beszámoló a falugyűlésen felvetett lakossági javaslatokról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Tanács Gábor polgármester ismerteti a falugyűlésen felvetett lakossági javaslatokat,
észrevételeket. Egy a tornaterem melletti új sportlétesítményre tettek javaslatot, melyet nem
tart indokoltnak. A sportpályát érintő kifogások kapcsán elmondja, hogy annak csatornázása
megfelelő, a lelátók pedig szabvány méretűek. Szóba került a külterületi utak javítása,

- 11 -

karbantartása, a temető térfigyelő kamerákkal történő felszerelése, illetve a belterületi járdák,
utak csatornázást követő helyreállítása. A lakosság hiányolja a rendőri jelenlétet, mely
visszavezethető a körzeti megbízott benzinpénzének megvonására. A problémát megoldandó
az önkormányzat felajánlott egy LADA NIVA személygépkocsit, ám a rendőrség nem tudja a
fenntartását és üzemeltetését biztosítani. Elmondja, hogy a szennyvízberuházással
kapcsolatban felmerült kérdéseket az előző napirendnél tárgyalták. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. A beszámolóról szavazást nem kér.

IX. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
Balogh Ferenc képviselő a hozzá intézett megkeresésekről tájékoztat, így különösen a
szennyvízberuházásról, a Dózsa téri és Park téri kivilágításról, a Zákányszéki út javításáról,
kerékpárút és fekvőrendőr építéséről, a Kossuth utca faluközponti részének parkolási
problémáiról, forgalom lassításról, a csatorna fedelek megfelelő rögzítéséről, buszforduló
biztosításáról és a fásítások folytatásáról.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a terek kivilágítása a rongálások megelőzése
érdekében történik. A csatornafedelek rögzítése okán már jeleztek. A kerékpárutak ügye
folyamatban, sajnos azonban tartalék listán szerepelnek. A főút forgalom és parkolási
problémáját orvosolni próbálják, a sebességkorlátozás azonban a közút kezelő feladata. A
buszforduló kialakításához arra alkalmas területet kellene vásárolniuk. A fásítások a település
környezetvédelmi koncepciójában szerepelnek, 2012. óta 1200 fa került kiültetésre, melyet
ősztől folytatni fognak. Tájékoztat továbbá a Kormányhivatal villamosítással összefüggő
tanyabejárásáról.

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

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

