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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/98/2019. 

 
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 2019. november 14. 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 két ülés között nem hozott döntést. Az 
Egészségügyi, Szociális és Ifjúsági Bizottság hatósági ügyek tekintetében hozott döntést. 
 

3) Jelentés a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról: 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 114/2019.(XI.14.)Kt. 
határozatában döntött a támogató szolgáltatás feladategységének növeléséről. Módosított 
feladategységmutató a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezeti egységéhez 
bejelentésére került.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 117/2019.(XI.14.)Kt. 
határozatában döntött a régi takarékszövetkezeti épület hasznosítási ötletpályázat 
kiírásáról. A pályázati kiírás kihirdetése a Rádió88 adásaiban a település Facebook oldalán 
és a honlapon meghirdetésre került. 
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 121/2019.(XI.14.)Kt. 
határozatában döntött a Leader program keretében turisztikai pályázat benyújtásáról. A 
pályázat benyújtása megtörtént a mai napig eredményről szóló tájékoztató nem érkezett.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 123/2019.(XI.14.)Kt. 
határozatában döntött a Közösségi Járda-felújítási Program meghirdetéséről. A pályázat 
kihirdetése és a lakók tájékoztatása megtörtént. A pályázatok jelen testületi ülésen kerülnek 
elbírálásra.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 124/2019.(XI.14.)Kt. 
határozatában döntött a Leader program keretében kültéri fitneszpark megvalósításáról. A 
pályázat benyújtása megtörtént a mai napig eredményről szóló tájékoztató nem érkezett. 
 
 

4) Jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről: 
 
A két ülés közötti további fontosabb eseményekről szóban kívánok beszámolni.  
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §. alapján 2019. 10. 13-
tól, időarányosan 9 nap szabadságra vagyok jogosult. Tájékoztatom a képviselő- testületet, 
hogy a 2019. 11. 14-i ülés óta az alábbi napon vettem ki szabadságot a szabadságkeretem 
terhére: 

                        2019. 12. 07-e, 1 nap 
 
 

Bordány, 2019. december 6. 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


