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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/38/2021. 

 
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. szeptember 30. 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 36/2021.(IX.30.)Kt. számú 
határozatában döntött sürgősségi fogászati ügyeleti feladatellátásában való részvételről. A 
döntésről a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás értesítése megtörtént, a kistérség részéről 
számítások illetve szerződés megküldése a napi napig nem történt meg, varhatóan a novemberi 
hónapban ezek az anyagok is megérkeznek.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 38/2021.(IX.30.)Kt. számú 
határozatában döntött a közvilágítási célú eszközök üzemeltetési és karbantartási szerződésének 
módosításáról. A szerződésmódosítás aláírása megtörtént. Az új szerződés tervezetét várhatóan 
hamarosan megküldi a MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 40/2021.(IX.30.)Kt; 
41/2021.(IX.30.)Kt; 42/2021.(IX.30.)Kt. számú határozatokban döntött a Bordány Sportjáért 
Alapítvány megszüntetésének kezdeményezéséről és a Bordány Község Fejlődéséért 
Közalapítvány céljainak bővítéséről. A szükséges kuratóriumi döntés meghozatalát követően a 
kuratórium kezdeményezni fogja a Bordány Sportjáért Alapítvány megszűnését, Bordány Község 
Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása a bejegyzés stádiumában van.   
 

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 2021. 09. 30-i ülés óta az alábbi napokon vettem ki szabadságot az évi 
rendes szabadságkeretem terhére: 
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Bordány, 2021. október 20. 
 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


