IX./2016.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. július 28-án megtartott soron kívüli nyílt
üléséről

I. N A P I R E N D
1./ Döntés a Bordány, Széchenyi utca 1. számú ingatlanon megvalósítandó bérlakásépítésre
kiírt közbeszerzés eredményéről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Döntés az Egészség Sportpark Programban való részvételről és pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
3./ Döntés a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet megalapításáról, támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4./ Döntés az YMG-651 forgalmi rendszámú Antonio Carraro traktor valamint szerelvény
haszonkölcsönbe adásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ Döntés a bordányi köztemető térfigyelő kamerával történő felszereléséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére
érkezett ajánlatok kiválasztásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
7./ „Határmenti határmente értékeinek nyomában” című pályázat keretében készített
kiadvány kivitelezőjének kiválasztásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ Egyebek

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------76/2016.(VII.28.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2016. július 28-án megtartott soron kívüli ülése napirendjének
elfogadása
1.
77/2016.(VII.28.)Ö. Döntés a Bordány, Széchenyi utca 1. számú ingatlanon
megvalósítandó
bérlakásépítésre
kiírt
közbeszerzés
eredményéről
2.
78/2016.(VII.28.)Ö. Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Programban való részvételről és pályázat benyújtásáról kültéri
sportparkok létrehozása érdekében
3.
79/2016.(VII.28.)Ö. Döntés a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet
megalapításáról
5.
80/2016.(VII.28.)Ö. Döntés az YMG-651 forgalmi rendszámú Antonio Carraro
traktor valamint szerelvény haszonkölcsönbe adásáról
6.
81/2016.(VII.28.)Ö. Döntés a bordányi köztemető térfigyelő kamerával történő
felszereléséről
7.
82/2016.(VII.28.)Ö. Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez szükséges
kiviteli tervek elkészítésére érkezett ajánlatok kiválasztásáról
8.
83/2016.(VII.28.)Ö. „Határmenti határmente értékeinek nyomában” című pályázat
keretében készített kiadvány kivitelezőjének kiválasztásáról
9.
84/2016.(VII.28.)Ö. Döntés a Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő
útszakasz kialakításában érintett ingatlanok belterületbe
vonásáról
10.
85/2016.(VII.28.)Ö. Bordányi Polgármesteri Hivatal korszerűsítés építési
engedélyezési tervének elkészítése
10.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. július 28-án megtartott soron
kívüli nyílt üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter
Fodor Csaba
Dr. Juhász Anikó
Szilágyiné Tari Gyöngyi

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Balogh Ferenc
Kálmán Lénárd

képviselő
képviselő

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 5 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
76/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. július 28-án
megtartott soron kívüli ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2016. július 28-i soron kívüli ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
NAPI R E N D
1./ Döntés a Bordány, Széchenyi utca 1. számú ingatlanon megvalósítandó bérlakásépítésre
kiírt közbeszerzés eredményéről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
2./ Döntés az Egészség Sportpark Programban való részvételről és pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
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3./ Döntés a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet megalapításáról, támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
4./ Döntés az YMG-651 forgalmi rendszámú Antonio Carraro traktor valamint szerelvény
haszonkölcsönbe adásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
5./ Döntés a bordányi köztemető térfigyelő kamerával történő felszereléséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
6./ Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére
érkezett ajánlatok kiválasztásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
7./ „Határmenti határmente értékeinek nyomában” című pályázat keretében készített
kiadvány kivitelezőjének kiválasztásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
8./ Egyebek

I. N A P I R E N D
Döntés a Bordány, Széchenyi utca 1. számú ingatlanon megvalósítandó bérlakásépítésre kiírt
közbeszerzés eredményéről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy két érvényes ajánlat érkezett, melyek közül a
legkedvezőbbel az RMB-Transz Kft. állt elő, a beruházáshoz szükséges forráshiányra
tekintettel azonban a projekttől való elállást javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
77/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Döntés a Bordány, Széchenyi utca 1. számú ingatlanon megvalósítandó
bérlakásépítésre kiírt közbeszerzés eredményéről
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) megvizsgálta a Bordány, Széchenyi utca 1. számú ingatlanon megvalósítandó
bérlakásépítésre kiírt közbeszerzésre benyújtott ajánlatokat illetve a Közbeszerzési Bíráló
Bizottság javaslatát és az alábbi döntést hozta:
2./ A képviselő- testület megállapítja, hogy a
Bauszer Kft.
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Székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 46.
Ajánlati ár (nettó): 31.311.068,-Ft
Jótállás ideje: 24 hónap,
illetve az
RMB-Transz Kft.
Székhely: 6782 Mórahalom, Röszkei út 38.
Ajánlati ár (nettó): 26.098.492,-Ft
Jótállás vállalása: 36 hónap
Előírt jótállási időn túli jótállás vállalás: 12 hónap,
gazdasági társaság nyújtott be érvényes ajánlatott.
3./ A képviselő- testület megállapítja, hogy ajánlott ár és jótállási idő figyelembevételével a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság véleménye alapján a RMB-Transz Kft. 6782 Mórahalom,
Röszkei út 38. ajánlata a legkedvezőbb.
4./ A képviselő- testület megállapítja, hogy a legkedvezőbb összegű ajánlat kiválasztása
esetén sem áll rendelkezésre megfelelő forrás a beruházás megvalósításához, ennek okán
a Bordány, Széchenyi utca 1. számú ingatlanon megvalósítandó bérlakásépítésre kiírt
közbeszerzést forráshiányra hivatkozva érvénytelennek nyilvánítja.
5./ A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat bérlakásállományának gyarapítása céljából vizsgálja meg – a „bérlakásszámlán” rendelkezésre
álló keret figyelembevételével – a bérlakásépítés egyéb lehetőségeit és javaslatát terjessze
elő a képviselő- testület elé.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Erről értesítést kap:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pályázók
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár

II. N A P I R E N D
Döntés az Egészség Sportpark Programban való részvételről és pályázat benyújtásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti a pályázat tartalmát és terveiket. Elmondja, hogy 50 %
önerőt kell biztosítani, így azt 4,5 millió forint összeg ereéig javasolja előirányozni. Kérdés,
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
78/2016.(VII.28.)Ö.
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Tárgy: Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről és
pályázat benyújtásáról kültéri sportparkok létrehozása érdekében
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Programban való részvételről és kültéri sportparkok létrehozását
célzó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést.
2./ A képviselő-testület úgy dönt, hogy részt kíván venni a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Programban.
3./ A képviselő-testület a pályázat keretében két kültéri „D típusú” sportparkot, és egy
kültéri rekortán borítású 200 méter hosszú futókört kíván megvalósítani. A
sportparkok helyszínéül a Deák teret és a Hunyadi teret, míg a futókör helyszínéül
ugyancsak a Deák teret határozza meg.
4./ A képviselő-testület a 200 méter hosszú futókör megvalósításához 2016. évi
költségvetésének pályázati önerő előirányzatának terhére vállalja 50%-os önerő
biztosítását maximum 4,5 millió forint összegben.
5./ A képviselő-testület vállalja, hogy a rendelkezésre álló önerő összegét legkésőbb a
pályázattal kapcsolatos szerződéskötést követő 15 napon belül megfizeti a Nemzeti
Sportközpontok (NSK) számára.
6. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására,
egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések előkészítésére,
aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

III. N A P I R E N D
Döntés a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet megalapításáról, támogatásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester az írásbeli előterjesztést annyiban kívánja módosítani, hogy a
vissza nem térítendő támogatást 100 ezer forinttal javasolja biztosítani. Ismerteti a
szövetkezeti terveket, elképzeléseket. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
79/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Döntés a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet megalapításáról
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megtárgyalta a „Homokhátság Szíve Szociális
Szövetkezet” alapítására irányuló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1./ Az Önkormányzat egyetért az előterjesztésben meghatározott célkitűzésekkel és
támogatja a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet megalakítását.
2./ Az Önkormányzat jogi személyiségű alapító tagként 1 db. (10.000,-Ft névértékű) részjegy
jegyzésével kíván a szociális szövetkezet alapító tagja lenni.
3./ Az Önkormányzat a 10.000.-Ft értékű, 1 db. részjegyet alapításkor bocsátja a szövetkezet
rendelkezésére, melynek fedezetét a 2016. évi költségvetés általános tartalék terhére
biztosítja.
4./ A Képviselő- testület ez előterjesztés mellékleteként megismerte a Homokhátság Szíve
Szociális Szövetkezet alapszabályának tervezetét, felhatalmazza a polgármestert, hogy a
szociális szövetkezet alakuló ülésén az Önkormányzatot képviselje és a közgyűlés által
elfogadott alapszabályt aláírja.
5./ A képviselő- testület elhatározza, hogy a Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet 2016.
évi működésének fedezése érdekében az Önkormányzat – a szövetkezet tagjaként, helyi
kezdeményezés támogatásaként – 100.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a
Szövetkezet számára.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
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 az YMG-651 forgalmi rendszámú Antonio Carraro traktor valamint szerelvény
haszonkölcsönbe adásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
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Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a közmunka program keretében beszerzett
traktort és szerelvényt haszonkölcsönbe kívánják adni az újonnan megalakuló szociális
szövetkezet részére, hogy helyben maradva, a helyi érdekeket kiszolgálva működjenek
tovább. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
80/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Döntés az YMG-651 forgalmi rendszámú Antonio Carraro traktor valamint szerelvény
haszonkölcsönbe adásáról
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége között CS-05M/01/003705-1/2015. ügyiratszámú
hatósági szerződés (a továbbiakban: hatósági szerződés) CS-05-M/01/8692-5/2015.
ügyiratszámú módosításának 2. pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel az alábbi döntést
hozta:
1./ A képviselő- testület a hatósági szerződés alapján megvásárolt YMG-651 forgalmi
rendszámú Antonio Carraro traktort valamint YJN-436 forgalmi rendszámú Ravenna
típusú szerelvényt haszonkölcsön jogcímén a megalakuló Homokhátság Szíve
Szociális Szövetkezet részére határozatlan időre átadja.
2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződés
aláírására.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pénzügyi csoport
4./ Irattár

V. N A P I R E N D
Döntés a bordányi köztemető térfigyelő kamerával történő felszereléséről
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
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Tanács Gábor polgármester ismertetve előterjesztését, a legkedvezőbb ajánlat elfogadását
javasolja a köztemető térfigyelő kamerával történő felszerelésére.
Fodor Csaba képviselő az egyéb rendszerekkel kapcsolatos interferenciára figyelmeztet.
Tanács Gábor polgármester indokoltnak találja az észrevételt, így az érintett rendszereket
vizsgálandó feltételekhez kötve javasolja a kötelezettségvállalást. További javaslat, kérdés,
hozzászólás nincs, kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
81/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Döntés a bordányi köztemető térfigyelő kamerával történő felszereléséről
HAT Á R O Z AT
1./

Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a helyi közrend és közbiztonság érdekében szükségesnek tartja a bordányi
köztemető térfigyelő kamerával történő felszerelését.

2./

A képviselő- testület megvizsgálta a kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatokat és
megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatok közül az Ultra – Média Kft. (6726 Szeged,
Alsókikötő sor 11.) 1.393.358,-Ft + ÁFA összegű ajánlata a legkedvezőbb.

3./

A képviselő- testület a legkedvezőbb ajánlattevővel az alábbi feltételek esetén
engedélyezi a polgármester részére a kamerarendszer kiépítésére vonatkozó
kötelezettségvállalás aláírását:
a)

amennyiben a polgármester a technikai részletekről előzetes egyeztetést tart,
megfelelő szakemberek részvételével, és a megbeszélésen bizonyosság válik,
hogy a hálózat kiépítése lehetséges, technikai akadályba nem ütközik, és
egyéb rendszerek működését nem veszélyezteti, továbbá

b)

amennyiben a szerződéstervezet tartalmaz arra vonatkozóan kitételt, hogy
amennyiben a kiépített hálózat működése során az a) pontban meghatározott
probléma merül fel (egyéb rendszerekkel kapcsolatos interferencia stb.) a
megrendelő felbonthatja a szerződést és az ellenérték megfizetésére nem
jogosult.

Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Pályázók
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár
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VI. N A P I R E N D
Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére
érkezett ajánlatok kiválasztásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester Fehér Csaba építészmérnök ajánlatát tartja legkedvezőbbnek a
kiviteli tervek elkészítésére, javasolja elfogadni. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a
szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
82/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésére
érkezett ajánlatok kiválasztásáról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) megvizsgálta az Apraja- Falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztéséhez
szükséges kiviteli tervek elkészítésére érkezett ajánlatokat és megállapítja, hogy a
benyújtott ajánlatok közül Fehér Csaba okl. építészmérnök (6795 Bordány, Teréz u.
10.) ajánlata a legkedvezőbb.
2./ A kiviteli tervek elkészítése érdekében a Képviselő- testület döntése alapján
hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a polgármester a Fehér Csaba okl.
építészmérnökkel
mindösszesen
bruttó
5.020.450,-Ft,
azaz
ötmillióhúszezernégyszázötven forint ereéig szerződést kössön.
3./ A képviselő- testület a fenti összeget pályázati forrásból kívánja biztosítani.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: 2016. szeptermber 30.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Ajánlattevő
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár

VII. N A P I R E N D
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„Határmenti határmente értékeinek nyomában” című pályázat keretében készített kiadvány
kivitelezőjének kiválasztásáról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a pályázat és a kiadvány elkészítése a faluház
feladata, míg a nyomdai munkákkal a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó s-Paw Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt.-t bíznák meg. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
83/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: „Határmenti határmente értékeinek nyomában” című pályázat keretében készített
kiadvány kivitelezőjének kiválasztásáról
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) megvizsgálta a „Határmenti határmente értékeinek nyomában”
című pályázat keretében készített kiadvány kivitelezésére érkezett ajánlatokat és
megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatok közül az s-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt. (6794 Üllés, Bem J. u. 7.) ajánlata a legkedvezőbb.
2./ A kiadvány elkészítése érdekében a Képviselő- testület döntése alapján hozzájárul,
hogy az Önkormányzat nevében a polgármester az s-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató
Bt.-vel mindösszesen bruttó 863.600,-Ft, azaz nyolcszázhatvanháromezer-hatszáz
forint ereéig szerződést kössön.
3./ A képviselő- testület a fenti összeget pályázati forrásból kívánja biztosítani.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Börcsök Roland intézményvezető
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ IKSZT intézményvezető
4./ s-Paw Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5./ Pénzügyi csoport
6./ Irattár

VIII. N A P I R E N D
Egyebek
1.) Döntés a Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz
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kialakításában érintett ingatlanok belterületbe vonásáról
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a Széchenyi utca meghosszabbítása tárgyában még
márciusban döntött a testület, az előzetes tárgyalások azóta is zajlanak az ügyben. A
Földhivatali Osztállyal folytatott egyeztetések alapján szükséges a korábbi döntést azzal
kiegészíteni, hogy az érintett ingatlanok belterületbe vonása is történjen meg. Az eljárás
többletköltséggel nem jár. Javasolja a korábbi döntés kiegészítését. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs.
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
84/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Döntés a Bordány Széchenyi utcát Zákányszéki úttal összekötő útszakasz
kialakításában érintett ingatlanok belterületbe vonásáról
HAT Á R O Z AT
1. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) Bordány Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
17/2005.(XII.19.) önkormányzati rendeletben foglalt célkitűzések megvalósítása
érdekében meghozott 29/2016.(III.31.)Ö. számú határozatát az alábbi 7./ pontal
egészíti ki:
2./ A Képviselő- testület kezdeményezi a kialakuló építési telkek illetve utak belterületbe
vonását.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
2.) Bordányi Polgármesteri Hivatal korszerűsítés építési engedélyezési tervének
elkészítése
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a hivatal korszerűsítés építési engedélyezési
tervének elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó NEGYEDNÉGY Kft.-t bíznák meg.
Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
85/2016.(VII.28.)Ö.
Tárgy: Bordányi Polgármesteri Hivatal korszerűsítés építési engedélyezési tervének
elkészítése
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HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban:
Képviselő- testület) megvizsgálta a Bordányi Polgármesteri Hivatal korszerűsítés
építési engedélyezési tervének elkészítésére érkezett ajánlatokat és megállapítja, hogy
a benyújtott ajánlatok közül a NEGYEDNÉGY Kft. (6723 Szeged, Űrhajós u. 3. I/6.)
ajánlata a legkedvezőbb.
2./ Az engedélyezési terv elkészítése érdekében a Képviselő- testület döntése alapján
hozzájárul, hogy az Önkormányzat nevében a polgármester a NEGYEDNÉGY Kft.vel bruttó 1.270.000,-Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenezer forint ereéig szerződést
kössön.
3./ A képviselő- testület a fenti összeget a 2016. évi költségvetés beruházások előirányzat
terhére kívánja biztosítani.
Felelős: Tanács Gábor polgármester
Határidő: azonnal
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ NEGYEDNÉGY Kft.
4./ Pénzügyi csoport
5./ Irattár

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

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

