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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/27/2022. 

 
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 2022. március 24. 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 és az Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság két ülés között nem hozott 
döntést. 
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az 41/2022.(III.24.)Kt. számú 
határozatában döntött Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet szegedi üzlethelységének 
megnyitásával kapcsolatos kérelme ügyében. Az Önkormányzat és a Szövetkezet között a 
határozatban meghatározott felételek szerinti szerződése aláírása megtörtént, a támogatás összege 
a Szövetkezet részére átutalásra került.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az 44/2022.(III.24.)Kt. számú 
határozatában döntött a behajthatatlan adókövetelések kivezetéséről. A behajthatatlan 
adókövetelések kivezetése megtörtént.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az 45/2022.(III.24.)Kt. számú 
határozatában döntött a „fagylaltozó” épület kisajátításának folytatásáról. A Bordányi Polgármester 
Hivatal a Csongrád- Csanád Megyei Kormányhivatalnál kezdeményezte a kisajátítási eljárás 
folytatását. A kisajátítási eljárásban szükségessé vált az értékbecslés felülvizsgálata, ennek okán 
május 13. napján ismételt helyszíni szemle lefolytatására kerül sor.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az 46/2022.(III.24.)Kt. számú 
határozatában döntött 2022. évi Közösségi Járdaépítési Program meghirdetéséről. A pályázatok 
beérkezése megtörtént, azok elbírálása jelen testületi ülés napirendi pontjai között szerepel.  
 

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 2022.03.24-i ülés óta az alábbi napon vettem ki szabadságot a 2022. 
évi szabadságkeretem terhére: 

           2022. 03.26-án 1 napot és 2022.04.13-án 1 napot 

Bordány, 2022. április 29. 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


