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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/99/2017. 

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők! 
 
A képviselő- testületi legutolsó soros kívüli ülése 2017. augusztus 17. napján zajlott le, az 
azóta eltelt időszakról a következő tájékoztatást tudom adni: 
 
1) Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri döntésekről: 

 
A két ülés közötti 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 hatósági ügyekben hozott döntéseket.  
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 106/2017.(VIII.17.)Ö. 
számú határozatában döntött az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2017/2018 évi nevelési 
évének meghatározásáról és munkatervének jóváhagyásáról. A 2017. szeptember 1. 
napjától a Képviselő- testület által meghatározott csoportbontásban, foglalkoztatotti 
létszámmal illetve munkaterv alapján a bölcsődei, óvodai nevelő munka megkezdődött és 
a feltételek szerint folyamatosan zajlik.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete az 107/2017.(VIII.17.)Ö. 
számú határozatában döntött a Bordányi Polgármester Hivatal kiviteli terveinek 
elkészítéséről. A kivitelei terveket a Negyednégy Művészeti és Szolgáltató Kft. 
elkészítette, azokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. A településen 
megvalósítani tervezett egyéb építési beruházások várható költségemelkedése okán a 
Bordányi Polgármester Hivatal bővítésének érdekében további előrelépés nem történt, 
arra az egyéb beruházások költségeinek ismeretében lehet sort keríteni.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete az 108/2017.(VIII.17.)Ö. 
számú határozatában döntött az Ádám Jenő Általános iskola és Művészeti Iskola 
valamint a Bordányi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása érdekében kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményéről. A Képviselő- testületi döntésnek megfelelően a 
kivitelezési munkálatok elvégzése érdekében az Önkormányzat szerződést kötött az 
Energiatudás Innovációs Kft.-vel. A kivitelezési munkálatoka az iskola épületében 
elkezdődtek.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete az 110/2017.(VIII.17.)Ö. 
számú határozatában döntött közvilágítási célú eszközök üzemeltetéséi és karbantartási 
szerződésének jóváhagyásáról. A döntés értelmében az előterjesztés szerinti tartalommal 
a szerződés aláírásra került.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 111/2017.(VIII.17.)Ö. 
számú határozatában döntött Bordány település arculati kézikönyvének elkészítésére 
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érkezett ajánlatok kiválasztásáról. A kiválasztott vállalkozóval a szerződés megkötésre 
került az arculati kézikönyv elkészítése megkezdődött.  
 

4) Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 

A két ülés közötti fontosabb eseményekről szóban kívánok megszámolni.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. alapján 
tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a 2017. 06. 29-i ülés óta az alábbi napon vettem 
ki szabadságot az évi rendes szabadságkeretem terhére: 

                2017. 07. 28-tól 2017. 07. 31-ig, 2 nap 

                2017.10.04-én, 1 nap 

 
 
Bordány, 2017. október 18. 
 
 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


