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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/16/2019. 

 
Beszámoló a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri 

döntésekről; tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az 
önkormányzat bizottságainak döntéseiről 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők! 
 
A képviselő- testületi legutolsó soros ülése 2019. február 14. 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 9/2019.(II.14.)Ö. számú 
határozatában döntött Bordány Nagyközség Önkormányzata 2019. évre vonatkozó 
közfoglalkoztatási tervének jóváhagyásáról. Az testület által elfogadott közbeszerzési 
tervet a Belügyminisztérium elfogadta, a program végrehajtásához szükséges hatósági 
szerződés aláírása folyamatban van. Az elfogadott tervnek megfelelően a Bordány 2019. 
évre vonatkozó közfoglalkoztatási programja megkezdődött.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 13/2019.(II.14.)Ö. számú 
határozatában döntött az „Ős-Bordány régészeti park és szarmata falurekonstrukció” 
közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzés megindításának előkészítése 
folyamatban van, várhatóan a kiírás április első felében megtörténik.  
 

4) Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 
 
Tájékoztatom a Képviselő- testületet, hogy az Állami Számvevőszék az „Önkormányzatok 
ellenőrzése- Integritás- és belső kontrollrendszer” című ellenőrzése 2014. február 14. napján 
kézhez kapott, EL-1495-001/2019. iktatószámú ellenőrzési Jelentéssel lezárult. A végleges 
lezárást megelőzően a Jelentéstervezettel szemben a Polgármester illetve a Jegyző hat oldalba 
foglalt együttes észrevételt terjesztett elő. Észrevételünkben a Jelentéstervezet számos pontját 
vitattuk, a tervezet összegző eltúlzó megállapításával szemben pedig ellenvéleményünket 
fogalmaztuk meg. Az Állami Számvevőszék az észrevételben jelzett egyetlen kifogást sem 
találta megalapozottnak, a Jelentést változatlan tartalommal véglegesítette. A Jelentés illetve 
észrevétel az Állami Számvevőszék honlapján (https://asz.hu/jelentesek/osszes-jelentes-2019-
ev) megismerhető. Az ellenőrzés végleges lezárása ellenére véleményünket továbbra is 
fenntartjuk, álláspontunk szerint a Jelentés számos megállapítása túlzó illetve a valósággal 
szinkronban nem áll. Mindezek ellenére a törvényi kötelezettségnek megfelelően a 
megállapításokra intézkedési terv készült, amelyet megküldtünk az Állami Számvevőszék 
részére.  
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A két ülés közötti további fontosabb eseményekről szóban kívánok beszámolni.  
 
Az elmúlt időszakban évi rendes szabadságot nem vettem igénybe.  
 
 

Bordány, 2019. március 21. 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


