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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvány

MAXIMUM EGY POLGÁRMESTERRE ÉS HAT KÉPVISELŐRE ADHATJA LE ÉRVÉNYESEN A SZAVAZATÁT

Amit érdemes tudni az önkormányzati választásról

Magyarország köztársasági elnöke 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2019. évi választását. A szavazással kapcsolatban néhány tudnivalóra hívjuk fel a választópolgárok figyelmét. A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az
értesítő tartalmazza. Szavazókörök helye, címe: 1. számú szavazókör: 6795 Bordány, Park tér 1. Faluház, Rendezvényterem; 2. számú szavazókör: 6795 Bordány, Park tér 1. Faluház, Biztos Kezdet Klub; 3. számú szavazókör: 6795 Bordány, Park tér 1. Faluház, Könyvtár. A szavazókörök akadálymentesítettek. A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör az 1. számú szavazókör.
Szavazatát 2019. október 13-án vasárnap reggel 6.00
órától este 19.00 óráig adhatja le. A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és lakcímet vagy személyi azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte. Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem
szavazhatnak, ezért kérjük a tisztelt választópolgárokat,
hogy a választáson történő részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik érvényességét és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. A választópolgárok 3 szavazólapot fognak kapni: Polgárester megválasztására szolgáló szavazólap, az Önkormányzati képviselők megválasztására szolgáló szavazólap, valamint a megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listák felsorolását tartalmazó szavazólap. A Polgármester megválasztására szolgáló szavazólapon érvényesen szavazni csak 1 jelölt neve
melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal (+ vagy X) lehet. Polgármester-jelöltek: 1. sorszám:
Bitó Mátyás, 2. sorszám: Tanács Gábor. Bordányban a képviselő-testület a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló törvény rendelkezése értelmében – lakosságszám alapján – 6 tagú, tehát
érvényesen szavazni legfeljebb 6 jelölt neve melletti körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal (+ vagy X)
lehet. Egyéni listás jelöltek: 1. sorszám: Kiss-Patik Péter, 2. sorszám: Frankné Varga Katalin, 3. sorszám:
Szilágyiné Tari Gyöngyi, 4. sorszám: Fodor Csaba, 5. sorszám: Szűcsné Kneip Márta, 6. sorszám: Kálmán
Lénárd, 7. sorszám: Balogh Ferenc, 8. sorszám: Dr. Juhász Anikó. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot.
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listán választják. Érvényesen szavazni csak
1 listára lehet. A megyei közgyűlés tagjainak megválasztására szolgáló megyei listás szavazólap: 1. sorszám:
Demokratikus Koalíció, 2. sorszám: Magyar Szocialista Párt, 3. sorszám: Mi Hazánk Mozgalom, 4. sorszám:
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, 5. sorszám: Momentum Mozgalom, 6.
sorszám: Jobbik Magyarországért Mozgalom. Érvényesen szavazni a lista neve felett lévő körbe tollal írt két
egymást metsző vonallal (+ vagy X) lehet. Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez legalább kétkét szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok
akadályozza a szavazásban, akkor az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság
két tagjának együttes segítségét veheti igénybe. A napközbeni részvételről a Helyi Választási iroda 7 időpontban szolgáltat adatot, melyet a www.valasztas.hu honlapon lehet figyelemmel kísérni. A szavazóköri jegyzőkönyvek alapján a választás eredményét a Helyi Választási Bizottság határozattal állapítja meg. A határozatok a hirdetőtáblán, illetve a www.bordany.com honlapon közzétételre kerülnek.
2019. október 13-án a szavazáson való részvétellel dönthetnek a helyi közügyek intézésére a választópolgárok
felhatalmazása alapján megválasztásra kerülő polgármester személyéről és az önkormányzati képviselőtestület tagjairól. Kérem a választópolgárokat, hogy vasárnap minél többen éljenek választójoguk gyakorlásával.

KÖZEL 125 M² ÚJ ASZFALT KERÜL LETERÍTÉSRE számla nyitására is! Jelezze mihamarabb igényét
Üllésig felújítják a kerékpárutat ezzel kapcsolatosan, hogy a pénzintézet az igényeiRégóta tervezett felújítás valósul meg a héten, a NORBO- hez leginkább megfelelő munkatársat tudja biztoÉP Kft. szakemberei hamarosan végig érnek a Bordányt sítani erre a napra.
Ülléssel összekötő kerékpárúton, ahol a megrongálódott PULITZER-DÍJAS ÚJSÁGÍRÓ ÉRKEZIK A FALUHÁZBA
aszfaltot cserélik.
Közel százhuszonöt négyzetméter új aszfalt kerül lete- Schäffer Erzsébet előadása
2019. október 16-án, szerdán 17 órakor a bordányi
rítésre, amit a kerékpárút teljes szélességében javítanak
annak érdekében, hogy a későbbiekben minél kevesebb Faluház és Könyvtár vendége lesz Schäffer Erzsébet
Prima Primissima és Pulitzer-díjas újságíró, író, pubzökkenő legyen az útfelületen.
licista. Az 1990-es évek óta a Nők lapja munkatársa.
Mindenkit szeretettel várunk! A program az EFOP3.7.3-16-2017-00336 azonosítószámú, Új tanulási
tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész
életen át tartó tanulás jegyében pályázat keretében
valósul meg. A rendezvényen való részvétel ingyenes!
A FOGADÓÓRÁRA OKTÓBER 22-ÉN KERÜL SOR

„Mindenki névnapját” ünneplik

A következő mozgáskorlátozott csoportgyűlést október 16-án 15 órától tartják meg, ahol „Mindenki
Névnapja“ kerül megünneplésre. Továbbá várják a
jelentkezőket a szabadkai bevásárlóútra. Fogadóóra október 22-én, kedden 14 órától lesz megtartva.

JÖVŐ HÉTTŐL KISEBB FENNAKADÁSOK VÁRHATÓAK

Külterületi utak őszi karbantartása
A tervek szerint a jövő héten indulhat meg a külterületi
utak szokásos őszi karbantartása. Ez a dűlőutakon kisebb fennakadásokat okozhat majd, a lakosok türelmére is szükség lesz. A remény szerint segítették volna a
munkát az őszi esők és a kisebb talajmenti fagyok is, és
amiatt is október második felére hagyták a felújítást,
hogy minden gazda még az útjavítás előtt kiszállíttassa
a trágyát a földjére, mert a megpakolt szerelvények
egyből szétvágnák a rendbe rakott utat.
Az Időkép előrejelzése szerint október azonban száraz
hónap lesz és legközelebb csak novemberben lesznek
talajmenti fagyos napok, így az időjárás az idén sem
kedvez a földutak tömörítésének. Bízunk benne, hogy
a földutakon közlekedők élnek a „több nyomon járj”
elvével, és így minél később alakulnak ki nyomvályúk
az utakon.
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Velővel töltött borda, pirított
burgonyával, csemegeuborka
Töltött cukkini, burgonyapüré
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almás sütőtök kompót
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Sárgaborsó
2 leves

Borított sertésborda (gomba,sajt)

B csőben sütve, vajas petr. burgonyával
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1 leves
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Frankfurti tokány párolt rizzsel,
C cékla

IDŐJÓS

IDŐPONTFOGLALÁS ÉS KÉNYELMES ÜGYINTÉZÉS

K&H Bank ügyfélfogadása 15-én
Már foglalhat időpontot 2019. október 15-re (kedd) az
588-510-es telefonszámon, hogy kényelmesen, sorbanállás nélkül Bordányban intézhesse banki ügyeit.
Magánszemélyek és cégek számára is lehetőség van új

Pulykacomb filé pörkölt tésztával,
káposzta saláta

Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459

A belterületi szakaszon és a Bordány-Kulipintyó csárda közötti szakaszon is javítani kellene a kerékpárutat,
azonban azt csak a jövő évi költségvetés terhére tudja
megvalósítani az önkormányzat. A legbalesetveszélyesebb részt azonban kijavítják a CBA bolt előtt, ami mindenképpen jó hír az arra kerekezőknek.
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