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Bordány Nagyközség Polgármesterétől 
T/5/2022. 

 
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. január 13. 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 10/2022.(I.13.)Kt. számú 
határozatában döntött a szociális célú tüzelőanyag igénylésére kiírt pályázat benyújtásról. 
A testületi döntésnek megfelelően a pályázat benyújtása megtörtént.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az 11/2022.(I.13.)Kt. számú 
határozatában döntött a Bordány Község Fejlődéséért Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról. A Szegedi Törvényszék a 15.Pk.60.174/1999/35. számú végzésében elrendelte a 
módosítás bírósági nyilvántartásba történő bejegyzését.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az 13/2022.(I.13.)Kt. számú 
határozatában döntött a Bordány- Zsombó közötti kerékpárút megépítése érdekében kötendő 
konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról. A konzorciumi megállapodás aláírása és a pályázat 
benyújtása megtörtént.  
 
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete az 14/2022.(I.13.)Kt. számú 
határozatában döntött az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde óvodai feladatellátást biztosító 
helyiségek felújításához szükséges pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtása megtörtént.  
 

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 2021.12.16-i ülés óta az alábbi napon vettem ki szabadságot a 
szabadságkeretem terhére: 
 
                 2021.12.23-tól 2021.12.29-ig 4 napot és 2021.12.31-én 1 napot, a 2021. évi 
szabadságkeretem terhére, 
                 2022. 01.20-án 1 napot és 2022. 02.02-án 1 napot a 2022. évi szabadságkeretem terhére. 
 
 
Bordány, 2022. február 9. 
 

Tanács Gábor 
polgármester 


