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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/33/2020. 

 
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 2020. augusztus13. 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: 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Mezőgazdasági, 
Környezetvédelmi és Energetikai Bizottság illetve az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági 
Bizottság két ülés között nem hozott döntést. 
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 33/2020.(VIII.13.)Kt. 
számú határozatában döntött az Aprajafalva Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 évi nevelési 
évének meghatározása, munkatervének jóváhagyásáról. A képviselő- testület döntésének 
megfelelően, az abban meghatározott csoportlétszám és státuszlétszám szerint a 2020. év 
szeptemberében a nevelési év elindult.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 34/2020.(VIII.13.)Kt. 
számú határozatában döntött a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat 
benyújtásáról. A pályázat benyújtása és befogadása megtörtént, a támogathatóság 
kérdésében várhatóan 2020. szeptember 30. napjáig döntés születik.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 35/2020.(VIII.13.)Kt. 
számú határozatában döntött Leader program keretében turisztikai pályázat benyújtásáról. 
A pályázat nem került befogadásra, annak befogadását a kiíró visszautasította. Várhatóan 
új pályázat benyújtása válik szükségessé. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 36/2020.(VIII.13.)Kt. 
számú határozatában döntött Bordány külterület 0185/55 hrsz.-ú és 0185/21 hrsz.-ú 
ingatlanok eladási ajánlatáról. A döntésről a tulajdonos értesítése megtörtént.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 37/2020.(VIII.13.)Kt. 
számú határozatában döntött Börcsök Roland Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és 
Községi Könyvtár intézményvezetőjének jogviszonyváltással kapcsolatos 
munkaszerződés tervezet elfogadásáról. Az intézményvezető Úr részére a munkaszerződés 
tervezete megküldésre került. Az intézményvezető Úr a jóváhagyott munkaszerződés 
tervezetet aláírta.  
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Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 38/2020.(VIII.13.)Kt. 
számú határozatában döntött Bordány Nagyközség Önkormányzata tulajdonában álló rét- 
szántó besorolású, 0185/61 hrsz-ú földterület értékesítésről hozott 109/2018.(XI.29.)Ö. 
számú önkormányzati határozat módosításáról. A képviselő- testületi döntésnek 
megfelelően a tárgyi terület értékesítése megtörtént. A beruházó tájékoztatása szerint az 
építkezési munkálatok a területen még a 2020. évben elkezdődnek.  
 

4) Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 
 
A két ülés közötti további fontosabb eseményekről szóban kívánok beszámolni.  

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. alapján 
tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a 2020. 08. 13-i ülés óta az alábbi napon vettem 
ki szabadságot az évi rendes szabadságkeretem terhére: 

                2020. 08.17-19-ig, 3 nap, 2020.08.29-e 1 nap. 
 
 
 

Bordány, 2020. szeptember 17. 
 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


