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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
B o r d á n y 

 
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. május 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./ Beszámoló a rendőrség településen végzett munkájáról 
 
3./ Bordány Nagyközség Mezőőri Szolgálatának beszámolója 
 
4./ Bordány Nagyközségben közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok beszámolója 
 
5./ Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Kálmán Lászlóné, belső ellenőr 
 
6./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 

megalkotása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
7./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 

rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
8./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
9./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az Integrált 

Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról 
Előadó: Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető 

 
10./ Döntés Helyi Építési Szabályzat illetve településszerkezeti terv módosítására irányuló 

eljárás megindításáról illetve a felülvizsgálatra érkezett árajánlatok kiválasztásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
11./ Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Fodor Csaba, elnök 
 
12./ Bordány Sportjáért Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
13./ Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 



II.  A  KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  RENDELETEI  ÉS  HATÁROZATAI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZÁM:                                                         TÁRGY:                                                OLDAL: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
48/2016.(V.26.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 

2016. május 26-án megtartott soros ülése napirendjének 
elfogadása 1. 

49/2016.(V.26.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb 
eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 
bizottságainak döntéseiről 3. 

50/2016.(V.26.)Ö. Beszámoló a rendőrség településen végzett munkájáról 4. 
51/2016.(V.26.)Ö. Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 6. 
5/2016.(V.27.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi 

költségvetésének végrehajtásáról 6. 
6/2016.(V.27.)Ö.r. Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog 

gyakorlásának szabályairól szóló 15/2012.(IV.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 7. 

7/2016.(V.27.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati 
rendeletének módosítására 7. 

52/2016.(V.26.)Ö. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról, illetve az Integrált Szociális és Egészségügyi 
Központban végzett munkáról 8. 

53/2016.(V.26.)Ö. Döntés Helyi Építési Szabályzat illetve településszerkezeti terv 
módosítására irányuló eljárás megindításáról illetve a 
felülvizsgálatra érkezett árajánlatok kiválasztásáról 8. 

54/2016.(V.26.)Ö. Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány tevékenységéről 
szóló beszámoló elfogadása 9. 

55/2016.(V.26.)Ö. Bordány Sportjáért Alapítvány tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 10. 

56/2016.(V.26.)Ö. Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 10. 

57/2016.(V.26.)Ö. Bordányi Sportcsarnok (525/4 hrsz.) felújításához szükséges 
pályázat benyújtásáról 11. 

58/2016.(V.26.)Ö. Bordány 521 hrsz.-ú Honvéd utca belterületi út felújításához 
szükséges pályázat benyújtásáról 12. 

 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. május 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 
Fodor Csaba   képviselő 
Dr. Juhász Anikó  képviselő 

 
Dr. Fodor Ákos  jegyző 

 
Igazoltan távol:  Kálmán Lénárd  képviselő 

Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő 
 
Jelenlévő meghívottak:          Börcsök Roland  intézményvezető 

Szilágyiné Godó Mónika pénzügyi főelőadó 
Kormos Izabella  igazgatási főelőadó 
Ráczné Tóth Szilvia  Mórahalmi Járási Hivatal 
Köles Attila   r.alezredes, őrsparancsnok 
Palotás László  r.ftőrm., kmb 
Gyuris Ernő   mezőőr 
K. Tóth János   mezőőr 
Közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok képviselői 

 
A lakosság részéről 4 bordányi polgár jelent meg. 
 
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 4 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
48/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. május 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 2016. május 26-i soros ülés napirendjét. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
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2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
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./ Beszámoló a rendőrség településen végzett munkájáról 
 
3./ Bordány Nagyközség Mezőőri Szolgálatának beszámolója 
 
4./ Bordány Nagyközségben közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok beszámolója 
 
5./ Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Kálmán Lászlóné, belső ellenőr 
 
6./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 

megalkotása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
7./ Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 

rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
8./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
9./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az Integrált 

Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról 
Előadó: Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető 

 
10./ Döntés Helyi Építési Szabályzat illetve településszerkezeti terv módosítására irányuló 

eljárás megindításáról illetve a felülvizsgálatra érkezett árajánlatok kiválasztásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
11./ Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Fodor Csaba, elnök 
 
12./ Bordány Sportjáért Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
13./ Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 
 
I.  N A P I R E N D 
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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 előterjesztését nem kívánja szóban kiegészíteni. Kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
49/2016.(V.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 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete egyetért a polgármester két 
ülés közötti döntéseivel, valamint a 36/2016.(IV.28.)Ö., 44/2016.(IV.28.)Ö., illetve 
45/2016.(IV.28.)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 
3./ Irattár 
 
 
II.  N A P I R E N D 
 
Beszámoló a rendőrség településen végzett munkájáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Köles Attila r.alezredes, őrsparancsnok beszámol a 2015-ös év nehézségeiről, így különösen a 
migrációs problémákról. Ismerteti a településre vonatkozó bűnügyi statisztikákat. Felhívja a 
figyelmet a bűnmegelőzés, valamint mezőőrséggel való együttműködés fontosságára. 
Tájékoztat, hogy Palotás László r.ftőrm. a körzeti megbízott csoport vezetője lesz, így a 
járőrözéshez egy állandó jármű áll majd rendelkezésére. 
 
Palotás László r.ftőrm., kmb köszöni az önkormányzat segítő, illetve a mezőőrség 
együttműködő munkáját, akikkel közös járőrtevékenységüket a jövőben is folytatni fogják. 
 
Tanács Gábor polgármester megköszöni és eredményesnek értékeli a rendőrség településen 
végzett munkáját. A mezőőrséggel való együttműködést a jövőben is támogatja. Kérdés, 
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
50/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló a rendőrség településen végzett munkájáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Rendőrkapitányság Szeged 
Mórahalmi Rendőrőrsének a település 2015. évi közrendjéről, közbiztonságáról szóló 
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Rendőrkapitányság Szeged Mórahalmi Rendőrőrs 
4./ Irattár 
 
 
III.  N A P I R E N D  
 
Bordány Nagyközség Mezőőri Szolgálatának beszámolója 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Gyuris Ernő mezőőr beszámolójából kiemeli a migrációs helyzet okozta nehézségeket, 
elmondja, hogy a rendőrséggel való együttműködés talán 2015-ben volt a leghatékonyabb. 
 
Tanács Gábor polgármester megköszöni a beszámolót. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
Szavazást nem kér. 
 
 
Fodor Csaba képviselő megérkezett. 
 
 
IV.  N A P I R E N D 
 
Bordány Nagyközségben közszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok beszámolója 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
1.) Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. beszámolója 
 
A szolgáltató képviselője elsősorban a víztisztító üzem építési munkálatairól, tesztüzeméről 
és a várható felhasználói észrevételekről, panaszokról tájékoztat. 
 
Tanács Gábor polgármester ismerteti a számlázási problémákat, a szennyvíztisztító teleppel 
kapcsolatos bejelentéseket. Nyilvántartást kér a szennyvíz rákötésekről, továbbá előzetes 
tájékoztatást a szolgáltató által végezett műszaki beavatkozásokról, annak érdekében, hogy 
azt az önkormányzat műszaki szakembere figyelemmel kísérhesse, igazolhassa. 
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A szolgáltató képviselője elmondja, hogy a főcsatornába jutott iszap hab szennyezés ügyében 
a szükséges intézkedések megtörténtek, mindent számításba véve a biológiai eljárás mellett 
döntöttek, egy a csatornába jutatott enzim bontja majd el a környezetszennyező anyagot. A 
műszaki beavatkozásokat illetően igyekeznek teljeskörűen tájékoztatni, azonban 
előfordulhatnak olyan esetek, amikor az állagmegóvás érdekében gyorsan kell cselekedniük. 
 
2.) A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolója 
 
Szili Csaba üzemvezető tájékoztat a szervezet felépítéséről, a szegedi üzemegységről, a 
jelzésekre tett intézkedésekről. A település kiszolgálása megfelelő. Június 16-tól változnak a 
menetrendek és a járat feltüntetések. 
 
Balogh Ferenc képviselő a Szeged-Székesfehérvár közti járatokat érintően kifogásolja, hogy 
a busz nem áll meg a településen. 
 
Tanács Gábor polgármester ismereti az ügyben korábban tett intézkedéseket. 
 
Szili Csaba üzemvezető elmondja, hogy most aktuális lehet az ügyben lépeseket tenni, 
mindenképpen visszajeleznek az ügyben. 
 
3.) A Kéményseprőipari Kft. beszámolója 
 
Lajkó László kirendeltség vezető tájékoztat a július 1-től hatályos szabványokat érintő 
változásokról, a megelőzés fontosságáról. 
 
Balogh Ferenc képviselő érdeklődik a különböző médiumokból halott kéményseprők által 
kezdeményezni szándékolt népszavazásról. 
 
Lajkó László kirendeltség vezető elmondja, hogy szolgáltatók, akik mindig a hatályos 
jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően látják el feladatukat és a különböző 
médiumokkal nem foglalkoznak. A hírekhez érdemben nem tud hozzászólni. 
 
4.) A szemétszállítási rendszert érintő változásokról 
 
Balogh Ferenc képviselő felvetésére a szemétszállítási rendszert érintő változásokat, a 
központosítással kapcsolatban felmerült kérdéseket vitatja meg a testület. 
 
Tanács Gábor polgármester megköszöni a beszámolókat. Ismerteti a személyesen nem 
képviselt szolgáltatók előterjesztéseit. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Szavazást nem kér. 
 
 
V.  N A P I R E N D 
 
Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
Előadó: Kálmán Lászlóné, belső ellenőr 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Kálmán Lászlóné belső ellenőr jelentéséhez csupán annyi kiegészítést fűzne, hogy a 2015. 
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évben elmaradt ellenőrzéseket pótolta. Szabályzatok aktualizálására hívja fel a figyelmet. 
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
51/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49.§ 
(3a) bekezdése alapján Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása 
4./ Irattár 
 
 
VI.  N A P I R E N D 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 
megalkotása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester megállapítja, hogy az előző évben sikerült jól gazdálkodniuk, a 
pénzmaradványt pályázati önerőkbe, illetve tartaléknak szánják. Kérdés, javaslat, hozzászólás 
nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 5/2016.(V.27.) 
önkormányzati rendelete 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
 
VII.  N A P I R E N D  
 
Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet 
módosítása 
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Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a rendelet a zárszámadással összhangban került 
módosításra. Ismerteti a rendelettervezet mellékeltében foglaltakat. Elfogadását javasolja. 
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2016.(V.27.) 
önkormányzati rendelete 
Az önkormányzati vagyonról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 
15/2012.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
 
VIII.  N A P I R E N D  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az alaprendelet a zárszámadás 
pénzmaradványával került korrigálásra. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2016.(V.27.) 
önkormányzati rendelete 
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) 
önkormányzati rendeletének módosítására 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
 
IX.  N A P I R E N D 
 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az Integrált 
Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról 
Előadó: Farkasné Lippai Ágota, intézményvezető 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy egy problémás eset miatt az intézményvezető 
nem tudott az ülésen megjelenni, amennyiben kérdés merülne fel az anyaggal kapcsolatban, 
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arra jegyző úrral megpróbálnak válaszolni. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a 
szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
52/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az 
Integrált Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az Integrált Szociális és Egészségügyi 
Központban végzett munkáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Intézményvezető 
4./ Irattár 
 
 
X.  N A P I R E N D 
 
Döntés Helyi Építési Szabályzat illetve településszerkezeti terv módosítására irányuló eljárás 
megindításáról illetve a felülvizsgálatra érkezett árajánlatok kiválasztásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az eljárás lefolytatását jövő év elejére tervezik és 
az ÚJ-LÉPTÉK Tervező Iroda Bt. ajánlatát javasolja elfogadni. Kérdés, javaslat, hozzászólás 
nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
53/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Döntés Helyi Építési Szabályzat illetve településszerkezeti terv módosítására irányuló 
eljárás megindításáról illetve a felülvizsgálatra érkezett árajánlatok kiválasztásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban: 
Képviselő- testület) indokoltnak tartja a Helyi Építési Szabályzat, valamint a 
településszerkezeti terv felülvizsgálatát és a módosítására irányuló eljárás 
megindítását. 
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2./ A Képviselő- testület a felülvizsgálatra, illetve tervezésre érkezett ajánlatok közül az 
ÚJ-LÉPTÉK Tervező Iroda Bt. (6726 Szeged, Pécskai u. 15.) ajánlatát tartja a 
legalkalmasabbnak.  

 
3./ A felülvizsgálat és tervezés megvalósítása érdekében a Képviselő- testület döntése 

alapján hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a polgármester a az ÚJ-LÉPTÉK 
Tervező Iroda Bt.-vel a bruttó 4.960.000,-Ft azaz négymillió- kilencszázhatvanezer 
forint ereéig – melyet az Önkormányzat céltartaléka terhére biztosít – szerződést 
kössön. 

 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ ÚJ-LÉPTÉK Tervező Iroda Bt. 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
 
XI.  N A P I R E N D 
 
Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Fodor Csaba, elnök 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Fodor Csaba elnök a beszámolót nem kívánja szóban kiegészíteni. Kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. 
 
54/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Község Fejlődésért Közalapítvány tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete Bordány Község Fejlődésért 
Közalapítvány 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Közalapítvány 
4./ Irattár 
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XII.  N A P I R E N D  
 
Bordány Sportjáért Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester javasolja a beszámoló elfogadását és a kérelmezett 300 ezer forint 
támogatás megállapítását civil támogatásként az Alapítvány részére. Kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
Balogh Ferenc képviselő jelzi, hogy nem vesz részt a szavazáson. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
55/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Sportjáért Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordány Sportjáért Alapítvány 
tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal 
2016. évi támogatását 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összegben állapítja meg az 
Önkormányzat civil tartalékának terhére. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Alapítvány 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
 
XIII.  N A P I R E N D  
 
Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 
1.) A Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy az ügyvezető jelezte az ülésről való 
távolmaradását. Javasolja az írásos beszámoló elfogadását. Kérdés, javaslat, hozzászólás 
nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
56/2016.(V.26.)Ö. 
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Tárgy: Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Településfejlesztő 
Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Bordányi Településfejlesztő Nonprofit Kft. 
4./ Irattár 
 
2.) A Sportcsarnok jövőbeni működtetésének megvitatása összefüggésben a közoktatási 
törvény módosításaival 
 
Balogh Ferenc képviselő felvetésére Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat az intézmény 
jogállásáról, az ingyenes használat valamint az ingyenes vagyonkezelés jogintézményekről. 
 
3.) Döntés a Bordányi Sportcsarnok (525/4 hrsz.), valamint a Bordány 521 hrsz.-ú 
Honvéd utca belterületi út felújításához szükséges pályázatok benyújtásáról 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy e pályázatok kerültek kiírásra. Benyújtásukat 
javasolja, azzal, hogy az önerő összegét az Önkormányzat tartalék előirányzatának terhére 
biztosítanák. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a Sportcsarnok 
felújításához szükséges pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
57/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Bordányi Sportcsarnok (525/4 hrsz.) felújításához szükséges pályázat benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: Képviselő- 
testület) pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. 
melléklet II. 3. pont b) pontja alapján meghirdetett, „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírásra.  
 
2./ A Képviselő- testület a pályázat sportfejlesztési alcéljával összhangban, az 
Önkormányzat tulajdonában álló Bordány 525/4 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő 
Sportcsarnok felújítását kívánja megvalósítani pályázati forrásból.  
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3./ A Képviselő- testület a pályázati cél megvalósításához előterjesztett árajánlatot 
elfogadja. 
 
4./ A Képviselő- testület az árajánlat alapján a tervezett beruházás összköltségét 
11.466.957,- Ft azaz tizenegymillió-négyszázhatvanhatezer-kilencszázötvenhét forintban 
határozza meg; amelyből 9.746.913,- Ft. azaz kilencmillió-hétszáznegyvenhatezer-
kilencszáztizenhárom forint a pályázati támogatás illetve 1.720.044,- Ft azaz egymillió-
hétszázhúszezer-negyvennégy forint az Önkormányzat által vállalt önerő összege. A 
Képviselő- testület az önerő összegét Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének tartalék előirányzata terhére vállalja.  

 
5./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a 
beruházás megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására.  

 
Felelős: Tanács Gábor, polgármester 
Határidő: 2016. június 2. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Pénzügyi Csoport 
4./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a Honvéd utca belterületi út felújításához 
szükséges pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
58/2016.(V.26.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány 521 hrsz.-ú Honvéd utca belterületi út felújításához szükséges pályázat 
benyújtásáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./  Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: 
Képviselő- testület) pályázatot kíván benyújtani a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen, Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési 
törvény) 3. melléklet II. 3. pont c) pontja alapján meghirdetett, „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázati kiírásra. 
 
2./ A Képviselő- testület a pályázat keretében a Bordány 521 hrsz.-ú Honvéd utca 
belterületi út felújítását kívánja megvalósítani pályázati forrásból.  

 
3./ A Képviselő- testület a pályázati cél megvalósításához előterjesztett árajánlatot 
elfogadja. 
 
4./ A Képviselő- testület az árajánlat alapján a tervezett beruházás összköltségét 
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11.736.198,- Ft azaz tizenegymillió-hétszázharminchatezer-egyszázkilencvennyolc 
forintban határozza meg; amelyből 9.975.768,- Ft. azaz kilencmillió-
kilencszázhetvenötezer-hétszázhatvannyolc forint a pályázati támogatás illetve 
1.760.430,- Ft azaz egymillió-hétszázhatvanezer-négyszázharminc forint az 
Önkormányzat által vállalt önerő összege. A Képviselő- testület az önerő összegét 
Bordány Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalék előirányzata 
terhére vállalja.  

 
5./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához és a 
beruházás megvalósításához szükséges dokumentumok aláírására.  

 
Felelős: Tanács Gábor, polgármester 
Határidő: 2016. június 2. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Pénzügyi Csoport 
4./ Irattár 
 
4.) Dr. Juhász Anikó képviselőhöz intézett lakossági észrevételek 
 
Dr. Juhász Anikó képviselő tájékoztat a hozzá intézett lakossági észrevételekről, így 
különösen a közterületi ivóvíz vételezési lehetőségek biztosításáról, valamint a régi 
temetőben található kút megnyitásáról. 
 
Tanács Gábor polgármester az észrevételek ügyében intézkedni fog. 
 
5.) Tájékoztatás szövetkezet létrehozásáról 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a mezőgazdasági közmunka program kiegészítő 
támogatásaként kapott forrásból vásárolt traktor és pótkocsi megtartása érdekében a 
közeljövőben szükséges lesz egy szövetkezet létrehozása. Az ehhez kapcsolódó konkrét 
előterjesztéssel egy későbbi ülés alkalmával készülnek. 
 
 
Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy mivel nincs több napirendi pont az ülést 
berekeszti. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Tanács Gábor      Dr. Fodor Ákos 
   polgármester             jegyző 


