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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/70/2018. 

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A képviselő- testületi legutolsó soros ülése 2018. július 26. napján zajlott le, az azóta eltelt 
időszakról a következő tájékoztatást tudom adni: 
 
1) Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri döntésekről: 

 

Tájékoztatásom a T. Képviselő- testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 111.§ (3) bekezdésének 2018. július 26. napi módosítása alapján; „a 
helyi önkormányzat, … amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott 
támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós forrásból 
származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem 
használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig 
átutalja. Ezt követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti 
kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti. E rendelkezést a 
2018. október 31. napjáig lezáruló európai uniós projektek esetében nem kell 
alkalmazni.” 

A fent jelzett jogszabályi rendelkezés alapján intézkedéseket kezdeményeztem az Magyar 
Államkincstárnál történő számlanyitás érdekében. Jelenleg kizárólag az „Ős- Bordány 
régészeti park és szarmata falu rekonstrukció” című pályázat tekintetében szükséges a 
számla megnyitása. Amennyiben Önkormányzatunk elektronikus számlakezelést nem 
igényel, abban az esetben a számla vezetése díjmentes.  
 
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 két ülés között nem hozott döntést. Az Egészségügyi, Oktatási és Szociális 
Bizottsága kizárólag hatósági ügyekben hozott döntéseket.  
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 68/2018.(VII.26.)Ö. 
számú határozatában a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 
céljából benyújtandó pályázatról döntött. A pályázat benyújtásra került, annak elbírálása 
a mapi napig nem történt meg.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 69/2018.(VII.26.)Ö. 
számú határozatában a tanyák, valamint a tanyás térség megőrzését és fejlesztését célzó 
települési és térségi fejlesztések támogatására kiírandó pályázat benyújtásáról döntött. A 
mai napig pályázati kiírás nem történt.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 77/2018.(VII.26.)Ö. 
számú határozatában döntött a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és a KEHOP-2.1.4-15-
2016-00001 számú Mórahalom és Térségi Ivóvízminőség-javító Program keretében 
létrejött víziközmű vagyon térítésmentes átvételéről. A testületi döntés értelmében a 
víziközmű vagyon térítésmentes átvétele megtörtént.  
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 79/2018.(VII.26.)Ö. 
számú határozatában döntött a nyári szociális étkezés biztosításáról. A testületi döntésnek 
megfelelően a nyári szociális étkeztetés a iskolaszüneti időszakban megvalósult.  
 

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. 07. 26-i ülés óta az alábbi napon vettem 
ki szabadságot az évi rendes szabadságkeretem terhére: 

                2018. 08. 06-a, 2018. 08. 08-a, 2018.08.21-24-ig, összesen: 6 nap  
 
Bordány, 2018. szeptember 17. 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


