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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/25/2021. 

 
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 ülése 2021. augusztus 26. 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 29/2021.(VIII.26.)Kt. 
számú határozatában döntött az ivóvíz hálózat 2022-2036. évi gördülő fejlesztési tervének 
jóváhagyásáról. A jóváhagyott fejlesztési terv a szolgáltatás ellátó Alföldvíz Zrt. részére 
megküldésre került.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 30/2021.(VIII.26.)Kt. 
számú határozatában döntött az ivóvíz szennyvíz közműhálózat 2022-2036. évi gördülő 
fejlesztési tervének jóváhagyásáról. A jóváhagyott fejlesztési terv a szolgáltatás ellátó 
Alföldvíz Zrt. részére megküldésre került.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 31/2021.(VIII.26.)Kt. 
számú határozatában döntött a 2021. szeptember 1. napjától alkalmazandó iskolai 
étkeztetés önköltségének változásáról. A képviselő- testületi döntésnek megfelelően a 
költéségvetési rendelet módosításának előkészítése megtörtént. A tervek szerint annak 
elfogadására a 2021. szeptember 30. napján megtartandó képviselő- testületi ülésen kerül 
sor.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 32/2021.(VIII.26.)Kt. 
számú határozatában döntött a Bordány nagyközség Nívódíjának megalapításáról. A 
képviselő- testületi döntésnek megfelelően Bordány nagyközség Nívódíjának 
meglapításáról szóló rendelet- tervezet a 2021. szeptember 30. napján megtartandó 
képviselő- testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.  
 

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



 2

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. alapján 
tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a 2021. évben az alábbi napokon vettem ki 
szabadságot az évi rendes szabadságkeretem terhére: 

                    2021.02.19. 1 nap, 2021.03.17-03.19-ig 3 nap, 2021.04.26-04.30-ig 5 nap, 
2021.05.13-05.14-ig 2 nap, 2021.06.25-06.28-ig 2 nap, 2021.07.05-07.07-ig 3 nap, 
2021.07.21-07.23-ig 3 nap, 2021.08.17-08.19-ig 3 nap, 2021.09.20. 1 nap. 

Bordány, 2021. szeptember 20. 
 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


