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A Bordányi Polgármesteri Hivatalban a koronavıŕus járvány miatt a térség összes hivatalához hasonlóan az 
ügyfélfogadási rend teljesen megváltozott. Az ügyfelek telefonon, interneten keresztül tudnak közvetlenül ü-
gyet intézni, de természetesen a személyes ügyintézésre is lehetőség van, azonban csak előre egyeztetett idő-
pontban.
Az elektronikus felületeken továbbra is zavartalanul folyik az ügyintézés, nem tapasztalható nagyobb kiug-
rás az ıǵy intézett ügyek számában sem. Mind a vállalkozók, mind a magánszemélyek rutinszerűen használ-
ják a megszokott csatornákat.
A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet idején az tapasztalható, hogy a legtöbben telefonon intéznek 
ügyet, és csak akkor kerül sor személyes ügyintézésre, ha más módon nem lehet azt megoldani. Az esetek 
túlnyomó részében azonban sikerül olyan megoldást találni, ami miatt az ügyfélnek nem kell bemennie a 
hivatalba, ıǵy a személyes ügyintézések száma napi 5-10 között mozog.
Azt gondolnánk, hogy a legtöbb személyes jelenlétet 
igénylő ügy elsősorban szociális jellegű. Annál is in-
kább, mert a nehéz helyzetben élők túlnyomó része 
nem tud elektronikusan beadni szociális kérelmet. A 
hivatalban meghonosıt́ott gyakorlat azonban szeren-
csére a találkozásmentes ügyintézésnek kedvez: a 
telefonon jelzett problémáról egy hivatalos feljegyzés 
készül, amely nyomán szinte azonnal megtörténik a 
kérelem elbıŕálása is. A szociális támogatások döntő 
többségben utalvány formájában, és postán érkeznek 
meg a rászorultak részére. Pénzügyi segıt́ség megıt́é-
lésénél a hivatal az átutalást részesıt́ i előnyben. Aki 
nem rendelkezik bankszámlával, továbbra is igénybe 
veheti a pénztárat, ilyenkor is egyeztetett időpontban 
zajlik az ügyfélkiszolgálás. 
Személyes kontaktust leginkább az anyakönyvi ügyek igényelnek. Ez esetben is jól működik az egyeztetett 
időpontra való érkezés. A szakügyintéző kolléga a telefonos vagy e-mailes előzetes egyeztetésnek köszön-
hetően az ügyfél megérkezéséig már elő tudja készıt́eni az ügyet, ıǵy az ügyfél beérkezésekor már sorban ál-
lás nélkül gyorsan tud lezajlani a folyamat. Alapelvárás, hogy minden személyes találkozó esetén a hivatal 
munkatársai a kiadott protokoll szerint járjanak el, minimalizálva a vıŕus terjedésnek lehetőségét.
A hivatal ügyfélfogadási rendjének átalakıt́ása nem jelenti azt, hogy megállt volna a belső, úgynevezett hát-
térmunka: az ott dolgozók ugyanúgy végzik napi feladataikat, mint korábban. Van lehetőségük arra is, hogy a 
munka nagy részét távmunkában végezzék. A technikai fejlesztésnek köszönhetően otthonról közvetlen hoz-
záféréssel rendelkeznek a hivatali szerverhez, ennek köszönhetően a különböző adatbázisokhoz. A hiva-
talban használt kormányzati rendszeren keresztül pedig akár digitális aláıŕás használatával valósulhat meg 
az ügymenet.
Az adatszolgáltatási határidőket viszont nehéz sok esetben tartani, annak ellenére, hogy a hivatal munka-
társai mindent megtesznek ennek érdekében. Több időbe telik egy-egy szükséges dokumentum, vagy adat 
beszerzése, mivel a társhatóságok nagy része is átállt az úgynevezett „home office” rendszerre, amely nem 
minden esetben működik még zökkenőmentesen. Ugyancsak nehézkesebb egy-egy árajánlat, vagy szakmai 
anyag beszerzése is, hiszen sok cégnél szabadságolásokat vezettek be. Az adatszolgáltatások száma sem 
csökkent, az önkormányzati intézményeknek egyelőre nincs könnyıt́és e téren, pedig az állami intézmények 
esetében már figyelembe veszik a veszélyhelyzet miatti feladattorlódást.
A fentiekből is látszik, és még egyszer fontos kiemelni, hogy a Bordányi Polgármesteri Hivatal nem zárt be, az-
az ugyanúgy folynak a napi ügyek, mint korábban. E� ppen az ügyfelek érdekében került sor az ügyfélfogadási 
rend átalakıt́ására, a telefonos, az elektronikus ügyintézés előtérbe helyezésére, amellyel az esetleges sorban 
állást, az ügyfelek személyes találkozásainak számát, ez által a vıŕus terjedését próbálják a minimumra csök-
kenteni. A hivatal telefonszáma: (62) 588-510, elektronikus levelezési cıḿ e: bordany@bordany.hu. Ezeken 
az elérhetőségeken tud legkönnyebben kapcsolatot létesıt́eni a hivatalban dolgozókkal.

A	legtöbben	már	nem	személyesen,	hanem	
telefonon	intézik	a	hivatali	ügyeket



Bordányi Hírek | 2           

Nem	kell	bérleti	díjat	
fizetni	az	itt	működő	
vállalkozóknak
A COVID-19 koronavıŕus világ szinten történő rob-
banásszerű terjedése és Magyarországra történő 
elérkezése következtében döntött úgy a kormány, 
hogy veszélyhelyzet elrendeléséről határoz. A ve-
szélyhelyzet kihirdetésével számos rendkıv́üli in-
tézkedés született, amely hatással lesz a Bordány-
ban működő vállalkozások egy részére is. Várha-
tóan többségük árbevétele jelentősen csökken.
Bordány Nagyközség O� nkormányzata fontosnak 
tartja a helyben működő vállalkozókkal a partner-
séget, jelen döntésével veszteségeik mérséklé-
séhez szeretne hozzájárulni. A döntés szerint a 
veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 11-
től visszavonásig a helyben működő vállalkozókkal 
kötött szerződésekben meghatározott bérleti dıj́a-
kat elengedi. 

Közel	150	méter	járda	
épült	meg	a	bordányi	
óvodánál
Miközben a Csongrád megyei Bordányban az 
óvoda és bölcsőde hétfőtől teljesen bezárta kapuit 
– hiszen a gyerekek távol maradnak a COVID-19 
vı́rus miatti elővigyázatosságból–, az intézmény 
életében egy fontos esemény valósulhatott meg a 
hét folyamán. Bordány Nagyközség O� nkormányza-
ta saját forrásból épıt́ett járdát az épület Benke 
utcai oldalánál, azt összekötve a Rákóczi utcai főbe-
járattal, ıǵy az új épületszárny most már nemcsak 
gyalogosan, de akár babakocsival is könnyedén 
megközelıt́ hető lesz. A tavaly átadott két új cso-
portszoba akkor csak az udvaron belül kapott jár-
dát, az utcafronton akkor nem volt lehetőség meg-
épıt́eni a gyalogutat. 
A kivitelezést a településüzemeltetésben dolgozók 
és a közmunkaprogramban résztvevők közösen 
valósıt́ották meg. A közel százötven méter hosszú 
járdaszakasz ıǵy szinte csak az anyagköltségből va-
lósulhatott meg.
A fejlesztési munkálatok tovább folytatódtak az in-
tézményben, ugyanis pályázati forrásból kerülhet 
sor a régi öltözők és mosdók felújıt́ására. A fej-
lesztést eredetileg a nyári szünetre tervezték, a je-
lenlegi helyzet azonban felülıŕhatja a tavaly elké-
szıt́ett ütemtervet, hiszen a veszélyhelyzetet köve-
tően várhatóan már a nyári időszakban is teljes 
csoportlétszámokkal működik majd az óvoda.

Áprilisi	 iskolai	étkezés	
igényének	bejelentése
Kérjük az iskolai étkezésben részesülő gyermekek 
szüleit, hogy amennyiben április 1-től igénylik 

gyermekük részére az étkezést szándékukat jelezzék 
legkésőbb március 30-ig a kriszta@bordany.hu email 
cıḿen vagy a 06 30 625 5542-es telefonszámon.
Amennyiben nem érkezik igénybejelentés az április 
havi étkezésre, akkor az étkezés egész hónapra vonat-
kozóan automatikusan lemondásra kerül. Az önkor-
mányzat lehetőséget biztosıt́ az ételek kiszállıt́ ására. 
Kérjük O� nöket ezt a szolgáltatást csak indokolt eset-
ben vegyék igénybe. Az április havi étkezési térıt́ési dıj́ 
befizetése a kialakult helyzet miatt átutalással történ-
het. A kiállıt́ ásra került számlákat e-mailben juttatjuk 
el a szülők részére. Köszönjük!

Megújul	a	hivatal	előtti	
tér
Mint arról már korábban is beszámoltunk, a klıḿavál-
tozás és az ennek következtében legyengült fákat 
pusztıt́ó betegség miatt száradtak ki a községháza 
előtti fenyőfák, amelyeket múlt hét csütörtökön vág-
tak ki a megbıźott vállalkozó szakemberei. 
A régi fenyők helyére mindenképpen a helyi rendele-
tekben meghatározott őshonos fafajok közül kell majd 
választani, hogy konkrétan milyen fa lenne a legideá-
lisabb, arról viszont szakembereknek kell dönteni, 
figyelembe véve annak növekedési ütemét, magas-
ságát, lombkoronájának és gyökérzetének nagyságát, 
és természetesen az új időjárási körülményeknek való 
megfelelését, ellenállóképességét is. Jó hıŕ, hogy az is-
kola nyolcadik osztályosainak szülői munkaközössé-
ge jelezte, hogy a gyerekekkel közösen vállalnák, hogy 
fákat ültetnek az épület elé a ballagás emlékére.

Köszönetnyilvánítás
Bordány Nagyközség O� nkormányzata nevében ezú-
ton is szeretném megköszönni Kálmán Kamillának, 
hogy önkormányzatunk dolgozói számára térı́tés-
mentesen biztosıt́ott az általa varrt textilmaszkokból, 
ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy munkatársaink még 
nagyobb biztonsággal tudják végezni munkájukat. Az 
általa kezdeményezett akcióért ugyancsak hálás va-
gyok, amelynek keretében minél több bordányi család 
rendelkezhet maszkkal. Kérem éljenek a felajánlásá-
val, miközben önkéntes hozzájárulásukkal támogat-
ják munkáját!                								Tanács	Gábor,	polgármester
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