XV./2016.
JE GYZŐ KÖ NYV
Bordány
Önkormányzati Képviselő- testületének 2016. december 22-én megtartott rendkívüli
üléséről.

I. N A P I R E N D

1./

Bordány
település
hulladékgazdálkodási
megszervezéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

2./

Egyebek, Interpellációk, kérdések

közszolgáltatásának

II. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZÁM:
TÁRGY:
OLDAL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------156/2016.(XII.22.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016.
december 22-én megtartott rendkívüli ülése napirendjének
elfogadása
157/2016.(XII.22.)Ö. Hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
közös megegyezéssel történő megszüntetése
158/2016.(XII.22.)Ö. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás beszerzésének indítása
159/2016.(XII.22.)Ö. Átmeneti időszakra hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötése
17/2016.(XII.23.)Ö.r. A
települési
szilárd
hulladékkezeléssel
kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2014.(VI.30.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
160/2016.(XII.22.)Ö. Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1. pályázat előkészítésének

előrehaladásáról, döntés a pályázat beadásához szükséges
önkormányzati határozatok meghozataláról
161/2016.(XII.22.)Ö. Döntés a közfoglalkoztatás
beszerzésekről

feltételeinek

javulását

1.
2.
2.
3.

3.

4.

elősegítő
5.

J E GYZŐ K Ö NYV

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2016. december 22-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Bordányi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter
Balogh Ferenc
Fodor Csaba
Kálmán Lénárd
Szilágyiné Tari Gyöngyi

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Fodor Ákos

jegyző

Dr. Juhász Anikó

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 6 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
156/2016.(XII.22.)Ö.
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2016. december 22-én
megtartott rendkívüli ülése napirendjének elfogadása
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a meghívó tartalma szerint
elfogadja a 2016. december 22-i rendkívüli ülés napirendjét.
A határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző
3./ Irattár
NAPI R E N D
1./

Bordány
település
hulladékgazdálkodási
megszervezéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester

2./

Egyebek, Interpellációk, kérdések

közszolgáltatásának
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I. N A P I R E N D
Bordány település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának megszervezéséhez szükséges
döntések meghozataláról
Előadó: Tanács Gábor, polgármester
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a dönteniük szükséges
a közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, a közbeszerzési
eljárás indítása új hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására, az átmeneti időszakra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában. Kérdés, javaslat,
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a hatályos hulladékgazdálkodási szerződés
megszüntetéséről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
157/2016.(XII.22.)Ö.
Tárgy: Hatályban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetése
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Négyforrás Nonprofit Kft-vel
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés — a szerződés 5. c) pontja alapján
Felek közös megegyezéssel történő — megszüntetését jóváhagyja, felhatalmazza a
polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Négyforrás Kft.
4./ Gazdálkodás
5./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
beszerzésének indításáról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
158/2016.(XII.22.)Ö.
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás beszerzésének indítása
HAT Á R O Z AT
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 33. § (1)-(2) bekezdése alapján az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatását indítja el. A közbeszerzési eljárás
kapcsán a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (4) bekezdése, valamint a
hatályos Közbeszerzési Szabályzatban foglaltak alapján felhívja a polgármestert a
közbeszerzési eljárás megindítására, egyben felhatalmazza a közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges döntések meghozatalára.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Gazdálkodás
4./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az átmeneti időszakra vonatkozó közszolgáltatási
szerződés megkötéséről.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
159/2016.(XII.22.)Ö.
Tárgy: Átmeneti időszakra hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 37. § rendelkezései alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba
lépéséig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodik a
határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés megkötésével.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Dr. Fodor Ákos, jegyző
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ NHKV Zrt.
4./ Gazdálkodás
5./ Irattár
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a rendeletmódosításról.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a módosító rendeletet.
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Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 17/2016.(XII.23.)
önkormányzati rendelete
A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló
8/2014.(VI.30.) önkormányzati rendeletet módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

II. N A P I R E N D
Egyebek, Interpellációk, kérdések
1.) Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1. pályázat előkészítésének előrehaladásáról, döntés a
pályázat beadásához szükséges önkormányzati határozatok meghozataláról
Írásbeli előterjesztés mellékelve.
Tanács Gábor polgármester ismerteti az előterjesztést. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs.
Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
160/2016.(XII.22.)Ö.
Tárgy: Tájékoztatás a KEHOP-3.2.1. pályázat előkészítésének előrehaladásáról, döntés a
pályázat beadásához szükséges önkormányzati határozatok meghozataláról
HAT Á R O Z AT
Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Tájékoztatás a
KEHOP-3.2.1. pályázat előkészítésének előrehaladásáról, döntés a pályázat beadásához
szükséges önkormányzati határozatok meghozataláról" szóló előterjesztést és a következő
határozatot hozza:
1. Bordány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja és részt kíván venni a
Magyar Kormány 1463/2016. (VIII. 24.) Korm. határozata alapján az Éves Fejlesztési
Keretben nevesítésre került 6,75 milliárd Ft indikatív támogatásban részesült a KEHOP3.2.1. azonosító számú, hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése tárgyú projekt
megvalósításában.
2. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Kistelek járás települései (Kistelek,
Balástya, Csengele, Pusztaszer,), valamint Mórahalom járás települései (Mórahalom,
Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék,
Zsombó) kiegészülve Szatymaz és Domaszék településekkel, a projekt műszaki
tartalmának egyeztetése, a hulladékgazdálkodási rendszerük működtetésének és
fejlesztésének összehangolása és koordinációja, továbbá NHKV-val történő folyamatos
együttműködés érdekében együttesen lépnek fel, tevékenységüket összehangolják.
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3. A Képviselő-testület felkéri az együttműködés koordinálására, a Pályázat részletes
szakmai előkészítésének kidolgozására az FBH Nonprofit Kft. képviseletében Agatics
Roland ügyvezető urat.
4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás keretében és az ISPA/KA pályázatban a településen megvalósított
hulladékgazdálkodási beruházások, eszközök működtetésében a pályázatok fenntartására
vállalt kötelezettségek teljesítésében a továbbiakban is együttműködik.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a határozatba foglaltakkal
összefüggő intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Tanács Gábor, polgármester
Határozatról értesül:
1. Tanács Gábor, polgármester
2. Dr. Fodor Ákos, jegyző
3. Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete
4. FHB Nonprofit Kft.
5. Irattár
2.) Döntés a közfoglalkoztatás feltételeinek javulását elősegítő beszerzésekről
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a közfoglalkoztatási programokat érintően
szükséges lenne bizonyos eszközök, nagyobb értékben pedig egy rézsűkasza beszerzése,
illetve azok tárolásának a biztosítása. 2,5 millió forint összeg erejéig kér felhatalmazást a
beszerzések lebonyolítására. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
161/2016.(XII.22.)Ö.
Tárgy: Döntés a közfoglalkoztatás feltételeinek javulását elősegítő beszerzésekről
HAT Á R O Z AT
1./ Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban:
Képviselő- testület) a polgármester előterjesztése alapján támogatja a
közfoglalkoztatás feltételeinek javulását elősegítő beszerzéseket.
2./ A Képviselő- testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére 2.500.000,-Ft,
azaz kettőmillió-ötszázezer forint összeg erejéig biztosít fedezetet a beszerzésekre.
3./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a beszerzések lebonyolítására.
Határozatról értesül:
1./ Tanács Gábor, polgármester
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző
3./ Gazdálkodás
4./ Irattár
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Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy mivel nincs több napirendi pont az ülést
berekeszti.

Kmf.

Tanács Gábor
polgármester

Dr. Fodor Ákos
jegyző

