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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/21/2017. 

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A képviselő- testületi legutolsó soros ülése 2017. február 15. 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 két ülés között nem hozott döntést. Az Egészségügyi, Oktatási és Szociális 
Bizottsága átruházott hatósági ügyek tekintetében ülésezett.  
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 19/2018.( II.15.)Ö. 
számú határozatában döntött Bordány településen az ivóvíz minőségével kapcsolatosan 
tájékoztatás kéréséről az vízszolgáltató irányába. A tájékoztatáskérés az Alföldvíz Zrt. 
részére megküldésre került, a mai napig a vízszolgáltatótól tájékoztatás nem érkezett.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 20/2018.( II.15.)Ö. 
számú határozatában döntött a Partiscum XI Takarékszövetkezet megkereséséről, a 
pénzügyi intézmény településen történő nyitva tartásának kérdésében. A megkeresésre a 
mai napig válasz nem érkezett.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 22/2018.(III.8.)Ö. számú 
határozatában döntött az „Apraja falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztése” érdekében kiírt 
közbeszerzési eljárás eredményéről. A testületi döntésnek megfelelően, az Önkormányzat 
megkereséssel fordult a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságához, a 
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz központi költségvetési támogatás igénybevételének 
céljából. A megkeresésekre a mai napig válasz nem érkezett.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 23/2018.(III.8.)Ö. számú 
határozatában Apraja falva Óvoda és Bölcsőde fejlesztésének megvalósítása érdekében 
pénzmaradvány terhére biztosította a szükséges kiegészítést, egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert vállalkozási szerződés aláírására. A szerződés aláírása várhatóan 2018. 
március 31. napjáig megtörténik, ezt követően a vállalkozónak 245 nap áll rendelkezésére 
a teljesítésre.  
 

4) Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 

A két ülés közötti fontosabb eseményekről szóban kívánok beszámolni.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. alapján 
tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a 2018. 02. 15-i ülés óta az alábbi napon vettem 
ki szabadságot az évi rendes szabadságkeretem terhére: 
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                2018. 03. 07-től 2018. 03. 10-ig 4 nap 
 
 
Bordány, 2018. március 21. 
 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


