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A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A legtöbben már nem személyesen, hanem
telefonon intézik a hivatali ügyeket
A Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatalban a koronavıŕus já rvá ny miatt a té rsé g ö sszes hivatalá hoz hasonló an az
ü gyfé lfogadá si rend teljesen megvá ltozott. Az ü gyfelek telefonon, interneten keresztü l tudnak kö zvetlenü l ü gyet inté zni, de termé szetesen a szemé lyes ü gyinté zé sre is lehető sé g van, azonban csak elő re egyeztetett idő pontban.
Az elektronikus felü leteken tová bbra is zavartalanul folyik az ü gyinté zé s, nem tapasztalható nagyobb kiugrá s az ıǵy inté zett ü gyek szá má ban sem. Mind a vá llalkozó k, mind a magá nszemé lyek rutinszerű en haszná ljá k a megszokott csatorná kat.
A kormá ny á ltal kihirdetett veszé lyhelyzet idejé n az tapasztalható , hogy a legtö bben telefonon inté znek
ü gyet, é s csak akkor kerü l sor szemé lyes ü gyinté zé sre, ha má s mó don nem lehet azt megoldani. Az esetek
tú lnyomó ré szé ben azonban sikerü l olyan megoldá st talá lni, ami miatt az ü gyfé lnek nem kell bemennie a
hivatalba, ıǵy a szemé lyes ü gyinté zé sek szá ma napi 5-10 kö zö tt mozog.
Azt gondolná nk, hogy a legtö bb szemé lyes jelenlé tet
igé nylő ü gy első sorban szociá lis jellegű . Anná l is inká bb, mert a nehé z helyzetben é lő k tú lnyomó ré sze
nem tud elektronikusan beadni szociá lis ké relmet. A
hivatalban meghonosıt́ott gyakorlat azonban szerencsé re a talá lkozá smentes ü gyinté zé snek kedvez: a
telefonon jelzett problé má ró l egy hivatalos feljegyzé s
ké szü l, amely nyomá n szinte azonnal megtö rté nik a
ké relem elbıŕá lá sa is. A szociá lis tá mogatá sok dö ntő
tö bbsé gben utalvá ny formá já ban, é s postá n é rkeznek
meg a rá szorultak ré szé re. Pé nzü gyi segıt́sé g megıt́é lé sé né l a hivatal az á tutalá st ré szesıt́i elő nyben. Aki
nem rendelkezik bankszá mlá val, tová bbra is igé nybe
veheti a pé nztá rat, ilyenkor is egyeztetett idő pontban
zajlik az ü gyfé lkiszolgá lá s.
Szemé lyes kontaktust leginká bb az anyakö nyvi ü gyek igé nyelnek. Ez esetben is jó l mű kö dik az egyeztetett
idő pontra való é rkezé s. A szakü gyinté ző kollé ga a telefonos vagy e-mailes elő zetes egyezteté snek kö szö nhető en az ü gyfé l megé rkezé sé ig má r elő tudja ké szıt́eni az ü gyet, ıǵy az ü gyfé l beé rkezé sekor má r sorban á llá s né lkü l gyorsan tud lezajlani a folyamat. Alapelvá rá s, hogy minden szemé lyes talá lkozó eseté n a hivatal
munkatá rsai a kiadott protokoll szerint já rjanak el, minimalizá lva a vıŕus terjedé snek lehető sé gé t.
A hivatal ü gyfé lfogadá si rendjé nek á talakıt́á sa nem jelenti azt, hogy megá llt volna a belső , ú gynevezett há tté rmunka: az ott dolgozó k ugyanú gy vé gzik napi feladataikat, mint korá bban. Van lehető sé gü k arra is, hogy a
munka nagy ré szé t tá vmunká ban vé gezzé k. A technikai fejleszté snek kö szö nhető en otthonró l kö zvetlen hozzá fé ré ssel rendelkeznek a hivatali szerverhez, ennek kö szö nhető en a kü lö nbö ző adatbá zisokhoz. A hivatalban haszná lt kormá nyzati rendszeren keresztü l pedig aká r digitá lis alá ıŕá s haszná latá val való sulhat meg
az ü gymenet.
Az adatszolgá ltatá si hatá ridő ket viszont nehé z sok esetben tartani, annak ellené re, hogy a hivatal munkatá rsai mindent megtesznek ennek é rdeké ben. Tö bb idő be telik egy-egy szü ksé ges dokumentum, vagy adat
beszerzé se, mivel a tá rsható sá gok nagy ré sze is á tá llt az ú gynevezett „home office” rendszerre, amely nem
minden esetben mű kö dik mé g zö kkenő mentesen. Ugyancsak nehé zkesebb egy-egy á rajá nlat, vagy szakmai
anyag beszerzé se is, hiszen sok cé gné l szabadsá golá sokat vezettek be. Az adatszolgá ltatá sok szá ma sem
csö kkent, az ö nkormá nyzati inté zmé nyeknek egyelő re nincs kö nnyıt́é s e té ren, pedig az á llami inté zmé nyek
eseté ben má r figyelembe veszik a veszé lyhelyzet miatti feladattorló dá st.
A fentiekbő l is lá tszik, é s mé g egyszer fontos kiemelni, hogy a Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal nem zá rt be, azaz ugyanú gy folynak a napi ü gyek, mint korá bban. Eppen az ü gyfelek é rdeké ben kerü lt sor az ü gyfé lfogadá si
rend á talakıt́á sá ra, a telefonos, az elektronikus ü gyinté zé s elő té rbe helyezé sé re, amellyel az esetleges sorban
á llá st, az ü gyfelek szemé lyes talá lkozá sainak szá má t, ez á ltal a vıŕus terjedé sé t pró bá ljá k a minimumra csö kkenteni. A hivatal telefonszá ma: (62) 588-510, elektronikus levelezé si cım
́ e: bordany@bordany.hu. Ezeken
az elé rhető sé geken tud legkö nnyebben kapcsolatot lé tesıt́eni a hivatalban dolgozó kkal.

Nem kell bérleti díjat
fizetni az itt működő
vállalkozóknak
A COVID-19 koronavıŕus vilá g szinten tö rté nő robbaná sszerű terjedé se é s Magyarorszá gra tö rté nő
elé rkezé se kö vetkezté ben dö ntö tt ú gy a kormá ny,
hogy veszé lyhelyzet elrendelé sé rő l hatá roz. A veszé lyhelyzet kihirdeté sé vel szá mos rendkıv́ü li inté zkedé s szü letett, amely hatá ssal lesz a Bordá nyban mű kö dő vá llalkozá sok egy ré szé re is. Vá rható an tö bbsé gü k á rbevé tele jelentő sen csö kken.
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata fontosnak
tartja a helyben mű kö dő vá llalkozó kkal a partnersé get, jelen dö nté sé vel vesztesé geik mé rsé klé sé hez szeretne hozzá já rulni. A dö nté s szerint a
veszé lyhelyzetre való tekintettel 2020. má rcius 11tő l visszavoná sig a helyben mű kö dő vá llalkozó kkal
kö tö tt szerző dé sekben meghatá rozott bé rleti dıj́akat elengedi.

Közel 150 méter járda
épült meg a bordányi
óvodánál
Mikö zben a Csongrá d megyei Bordá nyban az
ó voda é s bö lcső de hé tfő tő l teljesen bezá rta kapuit
– hiszen a gyerekek tá vol maradnak a COVID-19
vı́rus miatti elő vigyá zatossá gbó l–, az inté zmé ny
é leté ben egy fontos esemé ny való sulhatott meg a
hé t folyamá n. Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata sajá t forrá sbó l é pıt́ett já rdá t az é pü let Benke
utcai oldalá ná l, azt ö sszekö tve a Rá kó czi utcai fő bejá rattal, ıǵy az ú j é pü letszá rny most má r nemcsak
gyalogosan, de aká r babakocsival is kö nnyedé n
megkö zelıt́hető lesz. A tavaly á tadott ké t ú j csoportszoba akkor csak az udvaron belü l kapott já rdá t, az utcafronton akkor nem volt lehető sé g megé pıt́eni a gyalogutat.
A kivitelezé st a telepü lé sü zemelteté sben dolgozó k
é s a kö zmunkaprogramban ré sztvevő k kö zö sen
való sıt́ottá k meg. A kö zel szá zö tven mé ter hosszú
já rdaszakasz ıǵy szinte csak az anyagkö ltsé gbő l való sulhatott meg.
A fejleszté si munká latok tová bb folytató dtak az inté zmé nyben, ugyanis pá lyá zati forrá sbó l kerü lhet
sor a ré gi ö ltö ző k é s mosdó k felú jıt́á sá ra. A fejleszté st eredetileg a nyá ri szü netre tervezté k, a jelenlegi helyzet azonban felü lıŕhatja a tavaly elké szıt́ett ü temtervet, hiszen a veszé lyhelyzetet kö vető en vá rható an má r a nyá ri idő szakban is teljes
csoportlé tszá mokkal mű kö dik majd az ó voda.

Áprilisi iskolai étkezés
igényének bejelentése
Ké rjü k az iskolai é tkezé sben ré szesü lő gyermekek
szü leit, hogy amennyiben á prilis 1-tő l igé nylik

gyermekü k ré szé re az é tkezé st szá ndé kukat jelezzé k
legké ső bb má rcius 30-ig a kriszta@bordany.hu email
cım
́ en vagy a 06 30 625 5542-es telefonszá mon.
Amennyiben nem é rkezik igé nybejelenté s az á prilis
havi é tkezé sre, akkor az é tkezé s egé sz hó napra vonatkozó an automatikusan lemondá sra kerü l. Az ö nkormá nyzat lehető sé get biztosıt́ az é telek kiszá llıt́á sá ra.
Ké rjü k Onö ket ezt a szolgá ltatá st csak indokolt esetben vegyé k igé nybe. Az á prilis havi é tkezé si té rıt́é si dıj́
befizeté se a kialakult helyzet miatt á tutalá ssal tö rté nhet. A kiá llıt́á sra kerü lt szá mlá kat e-mailben juttatjuk
el a szü lő k ré szé re. Kö szö njü k!

Megújul a hivatal előtti
tér
Mint arró l má r korá bban is beszá moltunk, a klım
́ avá ltozá s é s az ennek kö vetkezté ben legyengü lt fá kat
pusztıt́ó betegsé g miatt szá radtak ki a kö zsé ghá za
elő tti fenyő fá k, amelyeket mú lt hé t csü tö rtö kö n vá gtak ki a megbıźott vá llalkozó szakemberei.
A ré gi fenyő k helyé re mindenké ppen a helyi rendeletekben meghatá rozott ő shonos fafajok kö zü l kell majd
vá lasztani, hogy konkré tan milyen fa lenne a legideá lisabb, arró l viszont szakembereknek kell dö nteni,
figyelembe vé ve annak nö vekedé si ü temé t, magassá gá t, lombkoroná já nak é s gyö ké rzeté nek nagysá gá t,
é s termé szetesen az ú j idő já rá si kö rü lmé nyeknek való
megfelelé sé t, ellená lló ké pessé gé t is. Jó hıŕ, hogy az iskola nyolcadik osztá lyosainak szü lő i munkakö zö ssé ge jelezte, hogy a gyerekekkel kö zö sen vá llalná k, hogy
fá kat ü ltetnek az é pü let elé a ballagá s emlé ké re.

Köszönetnyilvánítás
Bordá ny Nagykö zsé g Onkormá nyzata nevé ben ezú ton is szeretné m megkö szö nni Ká lmá n Kamillá nak,
hogy ö nkormá nyzatunk dolgozó i szá má ra té rı́té smentesen biztosıt́ott az á ltala varrt textilmaszkokbó l,
ezzel is hozzá já rulva ahhoz, hogy munkatá rsaink mé g
nagyobb biztonsá ggal tudjá k vé gezni munká jukat. Az
á ltala kezdemé nyezett akció é rt ugyancsak há lá s vagyok, amelynek kereté ben miné l tö bb bordá nyi csalá d
rendelkezhet maszkkal. Ké rem é ljenek a felajá nlá sá val, mikö zben ö nké ntes hozzá já rulá sukkal tá mogatjá k munká já t!
Tanács Gábor, polgármester
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