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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/97/2016. 

Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról 
 
Tisztelt Képviselő- testület! 
Tisztelt Képviselők! 
 
A képviselő- testületi legutolsó soros ülése 2016 szeptember 29. napján zajlott, az azóta eltelt 
időszakról a következő tájékoztatást tudom adni: 
 
1) Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri döntésekről: 

 
A két ülés közötti 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 a két ülés között nem 
hozott döntést.  
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 88/2016.(IX.29.)Ö. számú 
döntésében határozott a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” megnevezésű pályázaton való részvételről. A pályázat 
benyújtása határidőben megtörtént, eredményhirdetésről Önkormányzatunk tájékoztatást a 
mai napig nem kapott.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 89/2016.(IX.29.)Ö. számú 
döntésében határozott a Bordány Nagyközség Önkormányzat bérlakás- állományának 
fűtésrendszer korszerűsítéséről. A testület felhatalmazás alapján a vállalkozási szerződés 
aláírása megtörtént. A szerződés szerint a beruházás várható befejező időpontja 2016. 
november 30. napja. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 90/2016.(IX.29.)Ö. számú 
döntésében határozott a szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázat benyújtásáról. 
A testületi döntésnek megfelelően a pályázat benyújtása megtörtént, várhatóan 2016. 
október 30. napjáig az eredményhirdetés megtörténik.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 99/2016.(IX.29.)Ö. számú 
döntésében határozott a D-Line Data Kft. tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló 
kérelméről. A testületi döntéséről a kérelmező értesítésre került.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő- testülete a 100/2016.(IX.29.)Ö. 
számú döntésében határozott a helyi munkahelyteremtést elősegítő beruházások 
támogatásáról. A testületi döntésnek megfelelően a Bordány, külterület 013/8 hrsz.-ú 
terület mezőgazdasági termelés alól történő kivonásának eljárását az Önkormányzat 
megindította.  
 

4) Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 

A két ülés közötti fontosabb eseményekről szóban kívánok megszámolni.  
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. alapján 
tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a 2016. 09. 29-i ülés óta eltelt az alábbi napon 
vettem ki szabadságot az évi rendes szabadságkeretem terhére: 

                2016. 10. 15., 1 nap 
 
 
Bordány, 2016. október 20. 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


