
Bordány Nagyközség Polgármesterétől       T/83/2017 
 

Előterjesztés  
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázatok 

eredményéről, illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges további lépésekről 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők!  
 
Kérem a T. Képviselőket, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek:  
 
…/2017.(…)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló az Ádám Jenő Általános iskola és Művészeti Iskola valamint a Bordányi 
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása című pályázatának eredményéről, illetve döntés a 
projekt megvalósításához szükséges lépésekről  
 

HATÁROZAT  
(Javaslat) 

 
1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- 

testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megállapítja, hogy az Önkormányzat 
eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.2.1-15 
azonosítószámú pályázati kiírására.  
 

2. A Képviselő- testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 68.§ (3) bekezdése alapján valamint a Bordány Nagyközség Önkormányzata 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. § (13) bekezdése alapján a beruházás 
megvalósítása érdekében elindított közbeszerzési eljárás megindításával egyetért, azt 
támogatja. 
 

3. A Képviselő- testület a beruházás keretében megvalósuló Bordányi Polgármesteri Hivatal 
fejlesztése érdekében benyújtott kiviteli tervezési ajánlatok közül összességében 
………………….. ajánlatát tartja legkedvezőbbnek, az ajánlat szerinti szerződés 
megkötéséhez hozzájárul, a kontraktus aláírására a polgármestert felhatalmazza.  
 

4. A Képviselő- testület a beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében – utólagos 
beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazza a polgármestert, hogy – legalább 
három ajánlat bekérését követően – az Önkormányzat nevében a projekthez kapcsolódó 
kötelezettségeket vállaljon, akként, hogy a kötelezettségvállalások együttes összege nem 
haladhatja meg a 63/2016. (VI.16.) Ö. számú határozatban rögzített pályázat teljes bruttó 
összegét.  
 

 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ pénzügyi csoport 
3./ Irattár 
 
…/2017.(…)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló Ős- Bordány régészeti park és szarmata falu rekonstrukció című pályázatának 
eredményéről, illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges lépekről  



 
HATÁROZAT  

(Javaslat) 
 

1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- 
testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megállapítja, hogy az Önkormányzat 
eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.2.1. 
azonosítószámú pályázati kiírására.  
 

2. A Képviselő- testület a beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében – utólagos 
beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazza a polgármestert, hogy – legalább 
három ajánlat bekérését követően – az Önkormányzat nevében a projekthez kapcsolódó 
kötelezettségeket vállaljon, akként, hogy a kötelezettségvállalások együttes összege nem 
haladhatja meg a 42/2016. (IV.28.) Ö. számú határozatban rögzített pályázat teljes bruttó 
összegét.  
 

 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ pénzügyi csoport 
3./ Irattár 
 
 
…/2017.(…)Ö. 
 
Tárgy: Beszámoló Apraja falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése című pályázatának eredményéről, 
illetve döntés a projekt megvalósításához szükséges lépekről  
 

HATÁROZAT  
(Javaslat) 

 
1. Bordány Nagyközség Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő- 

testülete (a továbbiakban: Képviselő- testület) megállapítja, hogy az Önkormányzat 
eredményesen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4.1-15 
azonosítószámú pályázati kiírására.  
 

2. A Képviselő- testület a beruházás zökkenőmentes megvalósítása érdekében – utólagos 
beszámolási kötelezettség terhe mellett – felhatalmazza a polgármestert, hogy – legalább 
három ajánlat bekérését követően – az Önkormányzat nevében a projekthez kapcsolódó 
kötelezettségeket vállaljon, akként, hogy a kötelezettségvállalások együttes összege nem 
haladhatja meg a 41/2016. (IV.28.) Ö. számú határozatban rögzített pályázat teljes bruttó 
összegét.  
 

 
Határozatról értesül: 
1./ Tanács Gábor polgármester 
2./ Dr. Fodor Ákos jegyző 
3./ pénzügyi csoport 
3./ Irattár 
 

Tanács Gábor 
polgármester 

 


