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„HATÁRMENTI HATÁRMENTE ÉRTÉKEINK NYOMÁBAN“ CÍMMEL NYÚJTOTT BE PÁLYÁZATOT BORDÁNY

Három millió forint támogatásban részesült településünk hungarikum pályázata
Bordány Nagyközség Önkormányzata 2015. november 16-án nyújtott be pályázatot a Herman Ottó Intézethez, melyet a pályázat kiírója február 3-án A HUNG-2015 jelű pályázat benyújtó felületén véglegesített 117 db befogadott pályázat közé soroltak. A
projektben három határon túli testvértelepülésünkkel működik együtt nagyközségünk. Az erdélyi Detta városával, a vajdasági
Csóka községgel, valamint a szintén vajdasági Hódegyháza helyi közösséggel karöltve az értékgyűjtés módszertanának tapasztalatátadásában, hazai és külhoni értékgyűjtésben, külhoni értéktár létrehozásában, működtetésében, valamint a feltárt értékek
népszerűsítésén dolgoznak a szakemberek. Mivel településünkön már működik helyi értéktár, az itt meglévő tudást szeretnénk
megosztani, átadni. A pályázat keretében helyszíni értéknap szervezését tevezik mind a három partnertelepülésen külön-külön.
Értékműhelyt is szerveznek Bordányban, amin a projektben értékgyűjtő munkát végző személyek vesznek részt. Itt kerülne sor
az értéknapokon elsajátított tudás elmélyítésére, az addig megkezdett munka bemutatására, a tapasztalatok megosztására.
Ezután folytatódik az értékek gyűjtése a településeken, melynek csúcsa egy értékbemutató lenne szintén Bordányban. Kiállítás, kulturális produkciók, gasztronómia, kézműves tevékenységek, játszóház, népzene és néptánc is szerepel a három naposra tervezett programban. A projekt végére egy közös magyar
nyelvű kiadvány készül, mely bemutatja majd a program eredményeit, a négy település magyar értékeit.
Bordány Nagyközség Önkormányzatának pályázatát a kiíró
február 10-én 100%-os támogatásban részesítette, így közel három millió, egészen pontosan 2.999.560 Ft értékű támogatást
nyert településünk. A program megvalósítását hamarosan megkezdik a szervezők, amelyről természetesen folyamatosan beszámolunk
majd a www.bordany.hu weboldalon és a települési
A Nagy Kálmánné-féle Hermina tanya is szerepel a helyi értéktárban
információs kiadványokban is.
FALUGYŰLÉST TARTANAK FEBRUÁR 26-ÁN

Elfogadták a település költségvetését
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete február 11-én tartotta soron következő testületi ülését a
Faluház és Könyvtár házasságkötő termében. Elsőként beszámolót hallgathattak meg az érdeklődők Tanács Gábor polgármestertől a két képviselő-testületi ülés közti fontosabb
eseményekről, polgármesteri döntésekről. Tájékoztató hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az önkormányzat bizottságainak döntéseiről is. Napirenden szerepelt a civil szervezetekkel, egyesületek működésének értékelése, továbbá a szervezetek 2016. évi helyi kezdeményezéseinek támogatásáról való döntés. A képviselők
tárgyalták az ez évi közfoglalkoztatási tervet, a testületi ülés
kiemelt, legfontosabb napirendje keretében pedig Bordány
Nagyközség Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetésének elfogadására is sor került. Az önkormányzat
gazdálkodása ez évben is stabil lábakon áll, köszönhető ez a
megfontolt és költségtakarékos tervezésnek, gazdálkodásnak. A helyi büdzsé bevételi és kiadási főösszegét 580 millió
forintban határozták meg a képviselők. Dr. Fodor Ákos jegyző beszámolt a Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi
munkájáról, illetve az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről. A testület rendelet módosítással és új rendelet megalkotásával is foglalkozott. Ezek alapján módosították az állattartás helyi szabályairól szóló 12/2013.(IV.29.) önkormányzati rendeletet, valamint megalkották a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi
közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletet is. Tájékoztatás
hangzott el a Család- és Gyermekjóléti Központ Mórahalom

Járás Közigazgatási területén nyújtott feladatellátásának érdekében Bordány településsel megkötött együttműködési
megállapodásról, elbírálásra került a Déli Napfény LEADER
Egyesület kérelme, illetve a Települési Értéktár Bizottság elmúlt időszakban végzett tevékenységéről is beszámoló hangzott el. Az ülés végén, szintén fontos napirendi pont keretében
döntöttek az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár
intézményvezetőjének kinevezéséről. A testület döntése értelmében a következő 5 évben is Börcsök Roland lesz a Faluház és Könyvtár vezetője. A testület rendes ülés keretében
legközelebb március 31-én ülésezik, az ez évi falugyűlésre
pedig jövő hét pénteken, azaz február 26-án, 17:00 órától
kerül sor a Faluházban. Mindkét eseményre sok szeretettel
várnak mindenkit!
ÁRAMSZÜNET LESZ BORDÁNY EGYES UTCÁIBAN

EDF DÉMÁSZ lakossági tájékoztató
Az EDF DÉMÁSZ tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a szolgáltatás minőségének javítása érdekében végzett munkák
miatt 2016. február 26-án 8:00 és 16:00 között áramszünet
várható Bordányban az alábbi területeken: Béke dűlő 1-7, 26. Dudás utca 61-61/2, 66. Kossuth utca 91-169, 54-170.
Mikszáth Kálmán utca 1-13, 2-16. Petőfi utca 33-83, 38-102.
Teréz utca 1-27, 2-50. Tessedik Sámuel utca 1-17, 2-16.
Tekintse meg Ön is
legújabb videós híranyagunkat a „Hírek
Bordányból“ elnevezésű youtube csatornánkon!

2016-BAN VÁLTOZOTT AZ ADÓMENTESSÉG KÖRE

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szennyvízberuházás alatt használt 80/621-128 zöldszám megszűnt!
A beruházással összefüggő bejelentéseket ezentúl az önkormányzatoknál tehetik meg.
Maróti Mihály elnök

Tájékoztató iparűzési adómentességről
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:
Htv.) 2016. január 1. napján hatályba lépő módosítása értelmében az Önkormányzat által a vállalkozók számára nyújtható helyi iparűzési adómentesség, adókedvezmény köre kibővítésre került. Az Önkormányzat rendeletében jogosult a
háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnő vállalkozó
számára mentességet, kedvezményt megállapítani. A mentesség, kedvezmény igénybevételére az a vállalkozás jogosult, akinek/amelynek a nettó árbevétele legalább 80%-ban
alapellátási vagy védőnői tevékenységből, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik és a
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Htv. felhatalmazása alapján Bordány Nagyközség Képviselő-testülete a
helyi iparűzési adóról szóló 21/2015(X.30.) számú rendelete
alapján 2016.01.01-től Bordány Nagyközség illetékességi területén működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi
alapellátást, valamint védőnői ellátást végző vállalkozások
részére a Htv-ben meghatározottak szerint, amennyiben a
vállalkozási szintű helyi iparűzési adóalapja az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg, adómentességet biztosít.

FEBRUÁRBAN IS FOGADÓÓRA A FALUHÁZBAN

A Mozgáskorlátozott csoport hírei
Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudatjuk,
hogy 2016. február 23-án, kedden 10.00 órától 12.00 óráig fogadóórát tartunk a Faluházban. Minden tagtársunkat és leendő tagjainkat is szeretettel várjuk!
Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT BORDÁNYBAN AZ ISZEKBEN

Ingyenes pszichológiai tanácsadás
Ingyenes pszichológiai tanácsadást vehetnek igénybe a bordányi lakosok szorongással, hangulatzavarokkal; családi
problémákkal, gyermeknevelési, párkapcsolati kérdésekkel;
szenvedélybetegséggel (alkohol-, drog-, gyógyszerfüggőséggel, munkamániával); krízishelyzettel, életvezetési nehézségekkel kapcsolatban. A tanácsadást minden héten csütörtökön tartják, helyszíne az Integrált Szociális és Egészségügyi Központ (Bordány, Kossuth utca
53/2.). A szolgáltatás igénybevételéhez előIDŐJÓS
zetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérHétfő
hetőségen: Jakabos Boglárka, 30/570-4978,
konzultacio@hoszkp.hu. A kapcsolatfelvé17°C
telben segítséget nyújt a család- és gyermek5°C
jóléti szolgálatunk is.
Zápor
Kálmán Anikó, családsegítő

NAV TÁJÉKOZTATÓ FEBRUÁR 25-ÉN DÉLUTÁN

Ismét gazdaelőadás lesz a Faluházban
A Faluház és a Bordányi Ifjúsági Információs Pont szervezésében 2016. február 25-én, csütörtökön 17:00 órától tovább folytatódnak a gazdáknak és termelőknek szervezett
előadások a Faluház színháztermében. Ez alkalommal Pestuka Gabriella, a NAV Csongrád Megyei Adóigazgatóságának
osztályvezetője az őstermelői adózás szabályairól és családi
adókedvezményekkel kapcsolatos lehetőségekről, a társadalombiztosítási szabályokról, valamint az aktuális kérdésekről röviden fogja tájékoztatni a téma iránt érdeklődőket, ezt
követően pedig fórum keretében megválaszolja a felmerülő
kérdéseket. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők!

Babaruha börzét tartanak Bordányban
Az idei évben is szervez a Védőnői Szolgálat és a Faluház baba- és gyermekruha, valamint játékbörzét Bordányban. 2016.
március 5-én (szombaton) 16:00 órától a Faluház nagytermébe várjuk a gyermekes és gyermeket váró családokat,
ahová mindenki elhozhatja a feleslegessé vált, megunt babaholmikat, kiegészítőket, játékokat.A rendezvény alatt a Biztos Kezdet Klub játékai várnak a gyerekekre.
Árusítással kapcsolatban jelentkezni telefonon Frank Eszter
(+36-30/338-1647) és Farkas Kata (+36-30-19-79-135) védőnőknél lehet.
MEGSZŰNT AZ INGYENES ZÖLD TELEFONSZÁM

Megváltozott a Forrás-IV ügyfélfogadása
A Forrás-IV Beruházó Víziközmű Társulat ügyfélszolgálati
irodájában (Forráskút, Fő u. 72.) az ügyfélfogadás rendje
2016. január 25-től megváltozott. Személyes ügyintézésre
csak előzetes időpontegyeztetés után van lehetőség! Elérhetőségeink: Telefon: 30/505-10-13; 30/505-58-59, E-mailcím: vizikozmu.fkut@napnet.hu

FIAT Ducato 2.5 TD, dobozos,
jó műszaki állapotban eladó.
Hegedűs Imre (Tel: 30/313-5910)
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A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

VÁRJÁK A GYERMEKES CSALÁDOKAT
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