
I./2017. 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
B o r d á n y 

 
Önkormányzati Képviselő- testületének 2017. február 9-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./ Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
3./ A civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, döntés a 2017. évi helyi 

kezdeményezések támogatásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
4./ A 2017. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
5./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
6./ Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, illetve az önkormányzati 

adóhatóság tevékenységéről 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
7./ Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető 
 
8./ „1+1 Közösségi Útépítési Program”-ról szóló tájékoztató valamit a tervező kiválasztásáról 

szóló döntés meghozatala 
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester 

 
9./ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 

elnevezésű, valamint Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek elnevezésű pályázatok benyújtásának, és az ezekhez kapcsolódó konzorciumi 
megállapodások aláírásának jóváhagyása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
10./ Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 

Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester 
 
11./ Polgármester, alpolgármester 2017. évre vonatkozó szabadság- ütemtervének jóváhagyása, 

jogviszony változásával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
12./ Egyebek, Interpellációk, kérdések 



 
II.  A  KÉPVISELŐ-TESTÜLET  RENDELETEI  ÉS  HATÁROZATAI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZÁM:                                                         TÁRGY:                                                OLDAL: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1/2017.(II.9.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. 

február 9-én megtartott soros ülése napirendjének elfogadása 1. 
2/2017.(II.9.)Ö. Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb 

eseményekről, polgármesteri döntésekről; tájékoztató a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat 
bizottságainak döntéseiről 3. 

1/2017.(II.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 3. 

3/2017.(II.9.)Ö. Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület támogatási kérelme 4. 
4/2017.(II.9.)Ö. Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület támogatási kérelme 4. 
5/2017.(II.9.)Ö. Bordányi Polgárőr Csoport támogatási kérelme 5. 
6/2017.(II.9.)Ö. Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi 

Klubja támogatási kérelme 5. 
7/2017.(II.9.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évre vonatkozó 

közfoglalkoztatási tervének jóváhagyása 6. 
2/2017.(II.)Ö.r. Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 6. 
8/2017.(II.9.)Ö. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása 7. 
9/2017.(II.9.)Ö. Bordány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 9. 
10/2017.(II.9.)Ö. Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, 

illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről 10. 
11/2017.(II.9.)Ö. Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 11. 
12/2017.(II.9.)Ö. : „1+1 Közösségi Útépítési Program”-ról szóló tájékoztató valamit a 

tervező kiválasztásáról szóló döntés meghozatala 12. 
13/2017.(II.9.)Ö. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – 

kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3-16) elnevezésű pályázat 
benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás 
aláírásának jóváhagyása” 12. 

14/2017.(II.9.)Ö. „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek elnevezésű (EFOP-3.9.2-16) elnevezésű 
pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás aláírásának jóváhagyása” 13. 

15/2017.(II.9.)Ö. Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának 
tevékenységéről 14. 

16/2017.(II.9.)Ö. Bordány Nagyközség polgármesterének 2017. évi szabadság 
ütemtervéről 15. 

17/2017.(II.9.)Ö. Bordány Nagyközség polgármesterének illetményéről és 
költségtérítéséről 15. 

18/2017.(II.9.)Ö. Bordány Nagyközség polgármesterének cafetéria-juttatás 
megállapításáról 16. 

19/2017.(II.9.)Ö. Bordány Nagyközség alpolgármesterének illetményéről és 
költségtérítéséről 17. 

20/2017.(II.9.)Ö. A községi erdő felújítása pályázati támogatása 18. 
21/2017.(II.9.)Ö. Feltételes hozzájárulás a Bordány, 0160/38 hrsz. ingatlanon 

elhelyezkedő községi erdő erdőtervének módosításához 19. 
22/2017.(II.9.)Ö. 0185/61 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló beadvány 

megtárgyalása 19. 
23/2017.(II.9.)Ö. Szociális szövetkezetben való részvételről 20. 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Bordány nagyközségben, a képviselő- testület 2017. február 9-én 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 
Kálmán Lénárd  képviselő 
Szilágyiné Tari Gyöngyi képviselő 

 
Dr. Fodor Ákos  jegyző 

 
Jelenlévő meghívottak:          Farkasné Lippai Ágota intézményvezető 

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

 
A lakosság részéről 2 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 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
1/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. február 9-én 
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 2017. február 9-i soros ülés napirendjét. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
 
N A P I R E N D 
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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 Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
3./ A civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, döntés a 2017. évi helyi 

kezdeményezések támogatásáról 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 

 
4./ A 2017. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
5./ Bordány Nagyközség Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
6./ Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, illetve az 

önkormányzati adóhatóság tevékenységéről 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
7./ Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető 
 
8./ „1+1 Közösségi Útépítési Program”-ról szóló tájékoztató valamit a tervező 

kiválasztásáról szóló döntés meghozatala 
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester 

 
9./ Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 

elnevezésű, valamint Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – 
kedvezményezett térségek elnevezésű pályázatok benyújtásának, és az ezekhez 
kapcsolódó konzorciumi megállapodások aláírásának jóváhagyása 

Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
10./ Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 

Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester 
 
11./ Polgármester, alpolgármester 2017. évre vonatkozó szabadság- ütemtervének 

jóváhagyása, jogviszony változásával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 

 
12./ 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 
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Előadó: Tanács Gábor polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester előterjesztését szóban nem kívánja kiegészíteni. Kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
2/2017.(II.9.)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 157/2016.(XII.22.)Ö, 158/2016.(XII.22.)Ö és 
159/2016.(XII.22.)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 Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a normatíva változás átvezetése szükséges a 
rendeletben. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 1/2017.(II.24) 
önkormányzati rendelete 
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
 
III.  N A P I R E N D 
 
A civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, döntés a 2017. évi helyi 
kezdeményezések támogatásáról 
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Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester értékeli a civil szervezetek, egyesületek beszámolóit, 
támogatásukat az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja. Kérdés, javaslat, hozzászólás 
nincs. Kéri a szavazást a Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület beszámolójáról és 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
3/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület támogatási kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Asztalitenisz Sport 
Egyesület beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal 2017. évi 
támogatását 20.000,-Ft, azaz húszezer forint összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Bordányi Asztalitenisz Sport Egyesület 
4./ Pénzügyi csoport 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület 
beszámolójáról és támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
4/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület támogatási kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Ifjúsági Klub 
Egyesület beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal 2017. évi 
támogatását 20.000,-Ft, azaz húszezer forint összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület 
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4./ Pénzügyi csoport 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a Bordányi Polgárőr Csoport beszámolójáról és 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
5/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordányi Polgárőr Csoport támogatási kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Polgárőr Csoport 
beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, egyúttal 2017. évi támogatását 
700.000,-Ft, azaz hétszázezer forint összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Bordányi Polgárőr Csoport 
4./ Pénzügyi csoport 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a Magyar Technikai és Tömegsport Klubok 
Szövetsége Bordányi Klubja beszámolójáról és támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
6/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja támogatási 
kérelme 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyar Technikai és 
Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja beszámolóját az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja, egyúttal 2017. évi támogatását 100.000,-Ft, azaz százezer forint 
összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Magyar Technikai és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja 
4./ Pénzügyi csoport 
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IV.  N A P I R E N D 
 
A 2017. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyása 
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 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
7/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási 
tervének jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
2017. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét és azt a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 12. pontjában 
meghatározott helyi közfoglalkoztatási feladat hatékony ellátása érdekében az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
 
V.  N A P I R E N D 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzat 2017. évre vonatkozó költségvetésének elfogadása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a bizottságok az előterjesztést alkalmasnak 
találták, az intézményekkel előzetesen egyeztettek. Ismerteti a rendelettervezet főösszegeinek 
számadatait. Tájékoztat a várható és a már folyamatban lévő pályázatokról. Kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a rendelet elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendeletet. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2017.(II.14) 
önkormányzati rendelete 
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 
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A rendelet szövege külön mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
8/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtása 
 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ A Képviselő-testület a személyi juttatások 2017. évi előirányzatának kialakításakor a 

Kttv.-ben és a Kjt.-ben meghatározott garantált mértékű illetményeken, 
illetménykiegészítéseken, pótlékokon felül a következő juttatásokat biztosítja: 

 a) a soros előrelépés fedezetét, valamint az esedékes jubileumi jutalmakat, 
 b) köztisztviselők részére 149.010,-Ft/év/fő cafetéria keretet,  

c) a közalkalmazottak részére a 6000 Ft/fő/hó összegű pénzbeli béren kívüli juttatást 
biztosít.  

d) a közalkalmazottakat megillető 2% mértékű kereset-kiegészítést, 
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos 
Felelős:  Tanács Gábor polgármester 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben az 

önkormányzat feladatellátásával összefüggően előirányzott megállapodások, szerződések 
megkötésére. 

 Határidő: költségvetési rendelet elfogadását követően folyamatos 
 Felelős: Tanács Gábor polgármester 
 
3./ A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek vezetőinek figyelmét, hogy gazdálkodásuk során mindent kövessenek el a 
rendelkezésre álló létszám és anyagi eszközök ésszerű, takarékos felhasználására. 

 Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos 
 Felelős: jegyző, intézményvezetők 
 
4./ A Képviselő-testület az intézménytakarítások hatékonyabbá tétele érdekében a meglévő 

közalkalmazottak és az alkalmazásra kerülő közfoglalkoztatottak csoportos 
munkavégzését tartja szükségesnek az intézményi nagytakarítások, és rendezvények 
esetében.  

 Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos 
 Felelős: polgármester, intézményvezetők 
 
5./ A Képviselő-testület kezdeményezi azon dolgozók munkaviszonyának megszüntetését, 

akik elérik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. 
 Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos 
 Felelős: jegyző, intézményvezetők 
 
6./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja, hogy a jegyző és az intézményvezetők 

hatáskörébe tartozó bérleti, térítési díjak a szabályozó rendeletben foglalt mértékben, 
következetesen kerüljenek beszedésre. 
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 Határidő: folyamatos 
 Felelős: jegyző, intézményvezetők 

 
7./  A Képviselő-testület elsődlegesnek tartja a szociális támogatások esetében a 

természetbeni juttatások intenzitásának növelését, a pénzbeli támogatások terhére, 
különösen az élelmiszerutalványok természetbeni támogatással történő kiváltására. 

 Felelős: Tanács Gábor polgármester 
 

8./ A Képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosítása 
céljából rendelkezésre álló jelzőkészülékek teljes körű kihelyezésére felhívja az Integrált 
Szociális és Egészségügyi Központ intézményvezetőjének figyelmét. 

 Határidő: azonnal 
  Felelős: intézményvezető 

 
9./ A feladatok hatékonyabb, költségkímélőbb végrehajtása érdekében a Képviselő-testület 

felhatalmazást ad a közmunkaprogramban való részvételre.  
 Felelős: Tanács Gábor polgármester 
 
10./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja a kintlévőségek rendszeres figyelemmel 

kísérését és a szükséges intézkedések megtételét annak csökkentése érdekében. 
 Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző 
 
11./ A közbeszerzés hatálya alá nem eső beszerzések esetében (tárgyi eszköz beszerzés 

karbantartás, iroda- és tisztítószerek beszerzése) összevontan szükséges a központosított 
beszerzést megvalósítani.  

 Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző  
   Intézményvezetők 
 
12./ A Képviselő-testület a lakosság önszerveződő közösségeit segítő támogatások, 

alapítványi támogatások és az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások támogatása előirányzatát zárolja, annak felhasználását az 
önkormányzati költségvetés I. féléves teljesítést követően, a rendelkezésre álló források 
függvényében megvizsgálja. 

 Határidő: 2017. augusztus 31. 
 Felelős: Tanács Gábor polgármester  
 
13./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 2017. évi 

önkormányzati költségvetést érintő pályázatok előkészítésére, illetve az elbírált 
pályázatok megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 Felelős: Tanács Gábor polgármester 
  Dr. Fodor Ákos jegyző  
 
14./ A Képviselő-testület soron kívüli folyamatos feladatnak tartja a belvízelvezető csatornák 

tisztítását és a külterületi utak javítását, karbantartását. A hatékony beavatkozás növelése 
érdekében lehetséges az önkéntes polgárok géphasználatához üzemanyag hozzájárulás 
megállapodás alapján történő megfizetésére. 
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos  
Felelős: Tanács Gábor polgármester 
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15./ A Képviselő-testület szükségesnek tartja az önkormányzat tulajdonát képező kevésbé 
használt külterületi földrészletek bérbeadással történő hasznosítását. 
Felelős: Tanács Gábor polgármester 

 
16./ A Képviselő-testület a jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetek, klubok  

tanyabusz igénybevételét, annak üzemanyagárának megtérítése mellett biztosítja. 
Határidő: költségvetés elfogadását követően folyamatos  

 Felelős: Tanács Gábor polgármester.  
 
17./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat tulajdonát képező 

földterületek erdő művelési-felújítási tervének elkészíttetésére, az erdőtelepítési-
kivitelezési terv készítésére, illetve az ehhez lehetséges pályázati támogatások 
felmérésére. 

 Felelős: Tanács Gábor polgármester 
 
18./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtásával 

kapcsolatos egyéb feladatok esetében polgármesteri utasításban intézkedjen az 
intézményvezetők felé. 

 Határidő: költségvetés elfogadását követően azonnal 
 Felelős: Tanács Gábor polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1./ Polgármester 
2./ Jegyző 
3./ Intézményvezetők 
4./ Pénzügyi csoport 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy Bordány Nagyközség Önkormányzata 2017. 
költségvetési évben nem tervez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szól 2011. évi 
CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet. Mindezekre tekintettel kéri, hogy a 
határozati javaslatban foglaltak szerint fogadják el az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének 
megállapítására vonatkozó javaslatot. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
9/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megállapítja, hogy az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerint Bordány Nagyközség 
Önkormányzatának jelenleg nincs adósságot keletkeztető ügylete. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
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3./ Pénzügyi csoport 
4./ Irattár 
 
 
VI.  N A P I R E N D 
 
Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, illetve az önkormányzati 
adóhatóság tevékenységéről 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a 2016-os évben stabil létszámmal, hatáskör elvonás 
nélkül zajlott a munka a hivatalban. Ismerteti a főbb ügytípusokat és az azokhoz tartozó 
számadatokat. Tájékoztat az adóhatósági munkáról és hátralékkezelésről, az adózás rendjéről 
szóló törvény módosulásáról, így különösen az elévülési idő változásáról, valamint a 
kormányhivatali/járási adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásának állami 
adóhatósághoz történő áttételéről. Beszámol az adós gazdasági társaságokkal szemben 
kezdeményezett felszámolásokról, a benyújtott hitelezői igényekről és az ügyészi 
törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezésének lehetőségéről. Elmondja, hogy 
köztisztviselői illetményalap nem emelkedett, melynek okán a hivatal köztisztviselői 
állományának illetménye évek óta változatlan szinten maradt. Tájékoztat az ASP rendszerrel 
kapcsolatos tudnivalókról, aktualitásokról. A jövőre nézve tervek szerepelnek a hivatal 
épületének bővítésére, korszerűsítésére, amelyhez azonban pályázati forrásra is szükség lesz. 
Tájékoztat továbbá a közigazgatási hatósági eljárási szabályainak jövőben változásáról. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a beszámolót. 
 
10/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról, illetve az 
önkormányzati adóhatóság tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordányi Polgármesteri Hivatal 
2016. évi munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről szóló beszámolót 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
 
VII.  N A P I R E N D 
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Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Lázárné Borbola Márta, intézményvezető 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Lázárné Borbola Márta intézményvezető elmondja, hogy a szabályzat módosítására a 
gyermekétkeztetési feladatok ellátását érintő, valamint a szervezetben történt változások 
átvezetése okán került sor. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a szabályzat elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
11/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § 7. pontjában meghatározott 
hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdése 
alapján az Apraja- falva Óvoda és Bölcsőde intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
Határozatról értesülnek: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Intézmény 
4./ Irattár 
 
 
VIII.  N A P I R E N D 
 
„1+1 Közösségi Útépítési Program”-ról szóló tájékoztató valamit a tervező kiválasztásáról 
szóló döntés meghozatala 
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Kiss- Patik Péter alpolgármester tájékoztat a lakossági nyilatkoztatás eredményéről. 
Elmondja, hogy az utak tervezésére három ajánlat érkezett, melyek közül a KÖVIMET Kft. 
által benyújtottat találták legalkalmasabbnak. Ismerteti a tervezés tartalmát és határidőit. Más 
javaslat, kérdés, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást. 
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A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
12/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: „1+1 Közösségi Útépítési Program”-ról szóló tájékoztató valamit a tervező 
kiválasztásáról szóló döntés meghozatala 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (a továbbiakban: 
Képviselő- testület) megvizsgálta az „1+1 Közösségi Útépítési Program” tervének 
elkészítésére érkezett ajánlatokat és megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatok közül a 
KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 
25.) ajánlata a legkedvezőbb. 

 
2./ A terv elkészítése érdekében a Képviselő- testület döntése alapján hozzájárul, hogy a 

polgármester a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.-vel bruttó 
1.270.000,-Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenezer forint erejéig szerződést kössön. 

 
3./ A képviselő- testület a fenti összeget a 2016. évi költségvetés pénzmaradványa 

terhére kívánja biztosítani. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ KÖVIMET Kft. 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
 
IX.  N A P I R E N D 
 
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
elnevezésű, valamint Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett 
térségek elnevezésű pályázatok benyújtásának, és az ezekhez kapcsolódó konzorciumi 
megállapodások aláírásának jóváhagyása 
Előadó: Tanács Gábor, polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester ismerteti a két pályázati felhívást, amelyre támogatási kérelmet 
kívánnak benyújtani. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3-16) 
elnevezésű pályázat benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
13/2017.(II.9.)Ö. 
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Tárgy: „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
(EFOP-1.5.3-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás aláírásának jóváhagyása” 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a 
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
(EFOP-1.5.3-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, az abban 
foglaltakkal egyetért. 
A Képviselő- testület a megvalósítani kívánt pályázatot támogatja, és annak 
benyújtásához hozzájárul. 

2. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és 
a pályázat benyújtásához szükséges szerződéseket megkösse – különös tekintettel a 
pályázat benyújtásához szükséges, Mórahalom város vezetésével megalakuló 
konzorcium konzorciumi megállapodásának aláírására. 

 
Határidő: 2./ pont: a pályázat benyújtása 
 
Beszámolásra: 2017. augusztusi Kt. 
 
Felelős: 2./ pont: Tanács Gábor, polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a „Humán kapacitások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett térségek elnevezésű (EFOP-3.9.2-16) elnevezésű pályázat 
benyújtásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
14/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
elnevezésű (EFOP-3.9.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete megtárgyalta a 
„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek 
elnevezésű (EFOP-3.9.2-16) elnevezésű pályázat benyújtásának, és az ehhez 
kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, 
az abban foglaltakkal egyetért. 
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A Képviselő- testület a megvalósítani kívánt pályázatot támogatja, és annak 
benyújtásához hozzájárul. 

 
2. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye, és 
a pályázat benyújtásához szükséges szerződéseket megkösse – különös tekintettel a 
pályázat benyújtásához szükséges, Mórahalom város vezetésével megalakuló 
konzorcium konzorciumi megállapodásának aláírására. 

 
Határidő: 2./ pont: a pályázat benyújtása 
 
Beszámolásra: 2017. augusztusi Kt. 
 
Felelős: 2./ pont: Tanács Gábor, polgármester 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ Irattár 
 
 
X.  N A P I R E N D 
 
Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 
Előadó: Kiss- Patik Péter, alpolgármester 
 
Kiss- Patik Péter alpolgármester összegzi a 2016-os év történéseit és tájékoztat az idei évi 
tervekről, programokról. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
15/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló Bordány Nagyközség Települési Értéktár Bizottságának tevékenységéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete a Bordány Nagyközség Települési 
Értéktár Bizottságának tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Települési Értéktár Bizottság 
4./ Irattár 
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XI.  N A P I R E N D 
 
Polgármester, alpolgármester 2017. évre vonatkozó szabadság- ütemtervének jóváhagyása, 
jogviszony változásával kapcsolatos döntés meghozatala 
Előadó: Dr. Fodor Ákos, jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Dr. Fodor Ákos jegyző elmondja, hogy a polgármester szabadságának ütemezését e hónap 
végéig szükséges jóváhagyni, mely 2017. évre 86 nap. Tájékoztatást nyújt a 2017. január 1-
től változott a polgármester illetményének törvényi szabályozásáról. Ismerteti a vonatkozó 
rendelkezéseket. Az előterjesztés alapján javasolja az illetmény és cafetéria-juttatás 
megállapítását. 
 
Tanács Gábor polgármester ismerteti az alpolgármester illetményét meghatározó 
rendelkezéseket és azt az előterjesztésben foglaltak szerint javasolja megállapítani. Kérdés, 
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást polgármester szabadságának ütemezéséről. 
 
A képviselő- testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. 
 
16/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség polgármesterének 2017. évi szabadság ütemtervéről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 25/C. (2) bekezdése alapján Tanács Gábor polgármester 2017. évi 
szabadság-ütemtervét az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a polgármester illetményéről és 
költségtérítéséről. 
 
A képviselő- testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. 
 
17/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség polgármesterének illetményéről és költségtérítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 



 - 16 - 

 
1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése és 71. §-a,  
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51. § , Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdése alapján Tanács 
Gábor főállású polgármester illetményét 2017. január 01. napjától bruttó 548.400,- Ft-
ban azaz ötszáznegyvennyolcezer-négyszáz  forintban, költségtérítését illetményének 
15%-ban; 82.300,-Ft-ban, azaz nyolcvankettőezer-háromszáz forintban határozza 
meg.  

 
2. A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt az illetmény és költségtérítés számfejtéséhez 

szükséges lépések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző 
 
A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról visszajelzést nem kér.  
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Pénzügyi csoport 
4./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást a polgármester cafetéria-juttatásáról. 
 
A képviselő- testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. 
 
18/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség polgármesterének cafetéria-juttatás megállapításáról 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 73. § rendelkezése, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 151. § (1) és 
225/L. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján Bordány Nagyközség 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésében Tanács Gábor főállású polgármester 
cafetéria juttatásának éves összegét 2017. január 01. napjáról bruttó 200.000,- 
FT/év összegben határozza meg. 

 
2. A főállású polgármester cafetéria-juttatásának részletes eljárási rendje megegyezik 

a Bordányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Közszolgálati 
Szabályzatban megállapított rendelkezésekkel. 

 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző 
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A Képviselő- testület a határozat végrehajtásáról visszajelzést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Pénzügyi csoport 
4./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az alpolgármester illetményéről és 
költségtérítéséről. 
 
A képviselő- testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az előterjesztést. 
 
19/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Bordány Nagyközség alpolgármesterének illetményéről és költségtérítéséről 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése, valamint 
71.§ és 80. § (2) bekezdése alapján Kiss-Patik Péter társadalmi megbízatású 
alpolgármester illetményét 2017. január 01. napjától bruttó 205.650,- Ft azaz 
Kettőszázötezer-hatszázötven forintban, költségtérítését illetményének 15%-ban; 
30.800,- Ft-ban, azaz Harmincezer-nyolcszáz forintban határozza meg.  

 
2. A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt az illetmény és költségtérítés számfejtéséhez 

szükséges lépések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Fodor Ákos jegyző 
 
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról visszajelzést nem kér. 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Kiss-Patik Péter alpolgármester 
4./ Pénzügyi csoport 
5./ Irattár 
 
 
XII.  N A P I R E N D 
 
Egyebek, Interpellációk, kérdések 
 
1.) A községi erdő felújítása pályázati támogatása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
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Kismarczi Attila okl. erdőmérnök ismerteti a községi erdővel kapcsolatos megállapításait. A 
falu tulajdonában álló Bordány, 0160/38 hrsz. ingatlanon elhelyezkedő erdőrészletekben nem 
folyt erdőgazdálkodási tevékenység az utóbbi években, így azok elhanyagolt állapotúak, sok 
a kidőlt és elpusztult egyed, rengeteg az invazív újulat. Az erdő ma baleset- és életveszélyes, 
így teljesen alkalmatlan közösségi rendezvények tartására. Ismerteti a vonatkozó erdőtervi 
előírásokat és feladatokat. A munkálatokra árajánlatot csatol. Az erdőfelújítás magas 
költségei (500-700 ezer Ft/ha) miatt lehetőségként kínálkozik a VP5.8.5.1.-16. számú 
pályázati lehetőség, amellyel ezek a magas költségek fedezhetőek lehetnek, mindösszesen 
450 ezer Ft/ha értékben. A felújítási költségek tovább csökkenthetők a munkák 
közmunkaprogramba való építésével, illetve saját kivitelezéssel. A pályázat leadás határideje 
2017. március 31. Tekintve, hogy az erdőtervet még nem látta, felhatalmazó döntéshozatalt 
javasol annak módosítására, amennyiben szükséges, hogy a terv a pályázati célokkal 
összhangban legyen. 
 
Tanács Gábor polgármester az előterjesztés alapján, javasolja a pályázat benyújtását és felkéri 
az erdőmérnök urat az erdő felmérésével kapcsolatos munkák elvégzésére, ugyancsak 
javasolja az erdőterv módosítását arra az esetre vonatkozóan, ha az jelenleg nincs 
összhangban a pályázati feltételekkel. Kérdés, javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást a 
pályázat benyújtásáról és Kismarczi Attila okl. erdőmérnök megbízásáról. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
20/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: A községi erdő felújítása pályázati támogatása 
 

H A T Á R O Z A T 
 

1./ Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő- 
testület) megtárgyalta a Bordány, 0160/38 hrsz. ingatlanon elhelyezkedő községi erdő 
felújítását célzó VP5.8.5.1.-16. számú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést 
illetve az erdő állapotának felmérésére irányuló ajánlatot. 

 
2./ A Képviselő- testület az erdő felmérése érdekében hozzájárul, hogy a polgármester 

Kismarczi Attila okl. erdőmérnökkel (ev. nyilvántartási szám: 50706196; adószám: 
67757273-1-23) bruttó 70.000,-Ft, azaz hetvenezer forint erejéig megbízási szerződést 
kössön. 

 
3./ A Képviselő- testület a pályázatot 2017. március 31-i határidővel be kívánja nyújtani, 

azonban az erdő felmérésének függvényében fog csak dönteni a felújítani kívánt 
erdőrész elhelyezkedéséről, területéről. A konkrét erdőgazdálkodási munkálatok 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kér az erdő felmérésének eredményéről. 

 
4./ A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, 

egyidejűleg a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, szerződések, megállapodások 
előkészítésére, aláírására. 

 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
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2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Kismarczi Attila okl. erdőmérnök 
4./ Irattár 
 
Tanács Gábor polgármester kéri a szavazást az erdőterv módosításáról arra az esetre 
vonatkozóan, ha az nincs összhangban a pályázati feltételekkel. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
21/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Feltételes hozzájárulás a Bordány, 0160/38 hrsz. ingatlanon elhelyezkedő községi 
erdő erdőtervének módosításához 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztett javaslat szerint 
hozzájárul, hogy amennyiben a Bordány, 0160/38 hrsz. ingatlanon elhelyezkedő községi erdő 
erdőterve nincs összhangban a felújítását célzó VP5.8.5.1.-16. számú pályázatban 
foglaltakkal, annak módosítására a polgármester intézkedjen. 
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ Irattár 
 
2.) 0185/61 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló beadvány megtárgyalása 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a 0185/61 hrsz.-ú, szántó, rét művelési ágú, 1 ha 
3843 m2 területnagyságú, 1/1 arányban Szilágyi Margit tulajdonát képező ingatlan eladására 
irányuló beadvány érkezett. A pénzügyi bizottság támogatja az adás-vételt, annak 
ellenértékeként 1.100.000,-Ft vételárat javasol. A bizottság döntését támogatja. Kérdés, 
javaslat, hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 
 
22/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: 0185/61 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására irányuló beadvány megtárgyalása  

 
H A T Á R O Z A T 

 
Bordány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- testülete 
megtárgyalta (a továbbiakban: Képviselő- testület) a 0185/61 hrsz.-ú, szántó, rét művelési 
ágú, 1 ha 3843 m2 területnagyságú, 1/1 arányban Szilágyi Margit tulajdonát képező ingatlan 
(a továbbiakban: Földterület) eladására irányuló beadványt és a következő döntést hozta: 
 



 - 20 - 

1./ A Képviselő- testület meg kívánja vásárolni az eladásra szánt Földterületet, annak 
ellenértékeként 1.100.000,-Ft azaz egymillió- egyszázezer forint vételárat - az általános 
tartalék előirányzatának terhére - ajánl fel az eladó részére. A Képviselő- testület az 
Földterület adás- vételével kapcsolatban felmerült miden további költség megtérítését 
vállalja. 

 
2./ A meghatározott vételár szerinti adás- vételi szerződés megkötéséhez a Képviselő- 

testület hozzájárul, annak aláírásához a polgármestert felhatalmazza. 
 
Felelős: Tanács Gábor, polgármester 
 
A határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ Pénzügyi csoport 
4./ Szilágyi Margit, ajánlattevő 
 
3.) Szociális szövetkezetben való részvételről 
 
Írásbeli előterjesztés mellékelve. 
 
Tanács Gábor polgármester elmondja, hogy a Bordány, Béke dűlő 074/24 hrsz.-ú fióktelepen 
megalakítandó „Egyéb befejező építési” főtevékenységet folytatni kívánó szociális 
szövetkezethez való csatlakozásról és ehhez 10.000,-Ft-os részjegyvásárlásról kellene 
dönteniük. Az előterjesztésben foglaltak alapján a részvételt támogatja. Kérdés, javaslat, 
hozzászólás nincs. Kéri a szavazást. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
23/2017.(II.9.)Ö. 
 
Tárgy: Szociális szövetkezetben való részvételről 
 

H A T Á R O Z A T 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- 
testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megtárgyalta a Tanács Gábor, polgármester 
előterjesztését és az alábbi határozat hozta:  
 

1. Az Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 13. § 13. pontjában meghatározott gazdaságszervezés feladatával 
összhangban tagként csatlakozni kíván a 6791 Szeged, Kút u. 2. székhelyen illetve a 
6795 Bordány, Béke dűlő 074/24 hrsz.-ú fióktelepen megalakítandó „Egyéb befejező 
építési” főtevékenységet folytatni kívánó szociális szövetkezethez. 
 

2. A képviselő- testület szövetkezetben való részvétel érdekében 10.000,-Ft összegű 
vagyoni hozzájárulást megfizetését vállalja. 
 

3. A képviselő- testület az alapszabály- tervezetet jóváhagyja, aláírására a polgármestert 
felhatalmazza.  
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Felelős: Tanács Gábor, polgármester 
Határidő: 2017. március 30. 
 
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról jelentést nem kér.  
 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor, polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos, jegyző 
3./ Irattár 
 
A továbbiakban Dr. Fodor Ákos jegyző tájékoztat a köztisztviselők napját érintő 
jogszabályváltozásról, míg Tanács Gábor polgármester beszámol az új ivóvíz hálózatra 
történő rákötésről. 
 
 
Tanács Gábor polgármester bejelenti, hogy mivel nincs több napirendi pont az ülést 
berekeszti. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
  Tanács Gábor      Dr. Fodor Ákos 
   polgármester             jegyző 


