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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/ 19 /2016. 

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők! 
 
A képviselő- testületi legutolsó soros ülése 2016 február 11. napján zajlott, az azóta eltelt 
időszakról a következő tájékoztatást tudom adni: 
 
1) Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri döntésekről: 

 
A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 27/2013.(IX.13.) 
önkormányzati rendelete 2/A. §-ban biztosított felhatalmazás alapján egy éves időtartamra 
közterület használatra vonatkozó hatósági szerződés megkötésére került sor. A 2016. 
február 19. napján megkötött megállapodás értelmében a Dózsa téren található lángosozót 
korábban is üzemetető vállalkozó a tevékenységét az előző években meghatározott 
feltételekkel tovább folytathatja. A hatósági szerződés rendes felmondással 
megszüntethető.  
 
A két ülés közötti további polgármesteri döntésekről a testületi ülésen szóban kívánok 
beszámolni.  
 

2) A bizottságok átruházott hatáskörében hozott döntései: 
 

Az Ügyrendi, Igazgatási Jogi Bizottság és a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési 
Bizottsága a két ülés között nem hozott döntést.  
 
Az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága a két testületi ülés között átruházott 
szociális határkörben hozott hatósági döntéseket.  

 
3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 

 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 17/2016.(II.11.)Ö. számú 
határozatában a Déli Napfény LEADER Egyesülete részére biztosított tagi kölcsön 
visszafizetésének határidejét 2016. február 15-re módosítja. A Déli Napfény LEADER 
Egyesülete a módosított határidőig a tagi kölcsön teljes összegét visszafizette.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 18/2016.(II.11.)Ö. számú 
határozatában módosította a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratát. 
A módosító alapító okirat a Szegedi Törvényszék részére becsatolásra került.  
 

4) Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 

A Bordány 0167/26 ingatlan tekintetében Bordány Nagyközség Önkormányzat nevében – 
a Pénzügyi Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága egyetértésével - korábban 
elővásárlásra irányuló nyilatkozatot terjesztettem elő. A mezőgazdasági igazgatási 
szervként működő Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya az 571074-
2/2016. iktatószámú határozatában az Önkormányzat elővásárlási joga alapján létrejövő 
szerződés megkötését elutasította. A Dr. Fodor Ákos jegyző Úr álláspontja szerint a 
Földhivatali Főosztály döntése – a földforgalmi törvény nem egyértelmű rendelkezései 
ellenére is – aggályos. Erre tekintettel az Önkormányzat nevében keresettel fordultam a 
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Szegedi Munkaügyi és Közigazgatási Bírósághoz, a keresetben kértem a hivatkozott 
határozat megváltoztatását.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. alapján 
tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a 2016. 02. 11-i ülés óta az alábbi napokat 
vettem igénybe az évi rendes szabadságkeretem terhére: 

2016.02.15-201.02.19-ig.  5 nap.,  2016.03.05-2016.03.07-ig 2 nap. 

 

Bordány, 2016. március 22. 
 
 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


