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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/81/2018. 

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 
A képviselő- testületi legutolsó soros ülése 2018. szeptember 27. napján zajlott le, az azóta 
eltelt időszakról a következő tájékoztatást tudom adni: 
 
1) Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri döntésekről: 

 
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 illetve az Egészségügyi, Oktatási és Szociális Bizottsága két ülés között nem 
hozott döntést.  
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 82/2018.(IX.27.)Ö. és 
83/2018.(IX.27.)Ö. számú határozatában a döntött az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
és Községi Könyvtár intézmény módosító okiratának elfogadásáról. A Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei igazgatósága a beküldött alapító okirat esetében 
kifogásolta a polgármester AVDH aláírásának tanúsítványát, ennek okán újabb aláírással 
ellátott alapító okirat került megküldésre. A nyilvántartásba vételi eljárás jelenleg 
folyamatban van.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 85/2018.(IX.27.)Ö. 
számú határozatában a döntött a településrendezési eszközök létrehozására irányuló 
szerződések módosításáról. A testületi döntésnek megfelelő tartalmú 
szerződésmódosítások aláírása jelenleg folyamatban van.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 86/2018.(IX.27.)Ö. 
számú határozatában a döntött a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel megkötendő 
megállapodás jóváhagyásáról. A döntésről a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetet 
tájékoztattuk, a használati megállapodások megkötésére a mai napig nem került sor.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 89/2018.(IX.27.)Ö. 
számú határozatában a döntött az adóellenőrzések lefolytatására irányuló megbízási- 
keretmegállapodás jóváhagyásáról. A döntés alapján az első keretmegállapodás 
megkötése megtörtént, a megállapodás alapján az első adónemellenőrzés megindult.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 90/2018.(IX.27.)Ö. és 
91/2018.(IX.27.)Ö. számú határozatokban döntött a Bordány Nagyközség Önkormányzat 
tulajdonában álló csatornák állami tulajdonba adásáról illetve a 063 hrsz.-ú csatorna 
üzemeltetésbe adásáról. A 063 hrsz.-ú csatorna üzemeltetésbe adására irányuló 
megállapodás aláírása megtörtént, az egyéb érintett csatorna tulajdonba adásáról szóló 
jóváhagyó határozatok kivonata az Alsó- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság részére 
megküldésre került. A mai napig Alsó- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság tulajdonba 
adással kapcsolatos további lépésekről nem kereste meg Önkormányzatunkat.  
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 92/2018.(IX.27.)Ö. 
számú határozatokban döntött a TOP 1.4.1-15-CS1-2016-00006 számú pályázat óvoda 
eszközbeszerzéséről. A megállapodás alapján a Fair Play Trade Kft. (1171 Budapest, 
Lokátor u. 7.) szállítóval a szerződés megkötésre került.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 93/2018.(IX.27.)Ö. 
számú határozatokban döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat benyújtásáról 2019. évre vonatkozóan. Az ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozás előkészítse elő, a részvételi szándék bejelentése megtörtént.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 94/2018.(IX.27.)Ö. 
számú határozatokban döntött a közbeszerzési eljárás megindításáról az „Ős-Bordány 
régészeti park és szarmata falurekonstrukció” pályázatával kapcsolatban. A közbeszerzési 
eljárás megindítása a testületi döntésnek megfelelően megtörtént.  
 

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. 09. 27-i ülés óta az alábbi napon vettem 
ki szabadságot az évi rendes szabadságkeretem terhére: 

                2018. 10. 09-11-ig, összesen: 3 nap 
 
 
Bordány, 2018. október 19. 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


