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INDUL A KÖZÖSSÉGI JÁRDAÉPÍTÉSI PROGRAM, A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: OKTÓBER 24.

„Babakocsi barát“ járdaszakaszok kialakítására lehet pályázni
A napokban döntött a képviselő-testület a Közösségi Járdaépítési Program települési elindításáról. Bordány Nagyközség Önkormányzata együttműködve a lakossággal évek óta kiemelt figyelmet fordít a megfelelő, rendezett településkép fenntartására, fejlesztésére. A rendezett ingatlanok, tiszta közterületek hosszú évek óta fontos ismérvei nagyközségünknek. Számos közösségi és
lakossági program szolgálja ezek megvalósulását, így például a 2012-ben életre hívott fásítási program is, melynek eredményeként ez idáig 1232 fa kiültetésére, telepítésére került sor. A fák ültetése az mellett, hogy javítja a településképet fontos szerepet
játszik a por- és zajcsökkentésben is. 2016-ban újabb lakossági közösségi program beindítására kerül sor a képviselők tegnapi döntése nyomán, ezúttal a belterületi ingatlanok előtti járdaépítéseket szeretnék
ösztönözni oly módon, hogy az önkormányzat a kivitelezéshez szükséges sódert és cementet biztosítja a kivitelezéshez, a lakosság pedig
munkájával járul hozzá a fejlesztéshez. A program az mellett, hogy járdák épülnek, fontos közösségi szereppel is bír, hiszen a szomszédok,
kisebb lakóközösségek összefogásával megvalósuló fejlesztés során
tovább erősödhet a bordányi lakosság közösségi szemlélete is. Korábban több utca esetében készült olyan felmérés is, hogy járdalapok akár
ideiglenes kihelyezésével is épüljenek járdaszakaszok, azonban az önkormányzat mindenképpen a lakók számára is megnyugtató, minőségi
megoldást szeretett volna találni. Most, hogy a csatornázási munkálatok véget értek, minden akadály elhárult, hogy el tudjanak indulni ezek Szükség van a szomszédok, lakóközösségek összefogására
a településfejlesztési munkálatok.
Az önkormányzat csütörtöki döntése nyomán, a 2016. évi költségvetésében 1 millió forintot különített el a programra, amelyre
már a mai naptól be is lehet nyújtani az ezzel kapcsolatos kérelmeket. A támogatás a járda megépítéséhez szükséges építőanyag
biztosításával történik. 1 m2 járda építéséhez 25 kg cementet és 0,15 m3 sódert biztosít az önkormányzat. A járdát Bordány
Nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlannal határos közterületen kell megépíteni. A járdát minimum 1,2 m szélességű,
„babakocsi barát“ járdaként kell megépíteni - szélesebb járda építhető, de az 1,2 m feletti járdarészhez térítés nem adható -, beton járda esetén legalább 8 cm beton, 10 cm homokos kavicságy szerkezeti kialakítással. A benyújtott kérelmeknél egyrészt
előnyt jelent, ha az újonnan építendő járda építése a lakók, szomszédok együttműködése kapcsán minél nagyobb összefüggő területen valósul meg. A részletes felhívás elérhető a www.bordany.hu weboldalon, a pályázatok benyújtási határideje 2016.
október 24. (hétfő). A beérkezett kérelmekről október 27-ei ülésén dönt a testület, a járdát az időjárási körülményeket figyelembe vétele mellett 2016. november 1. és 2017. május 31. között kell majd elkészíteni.
A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 2016. NOVEMBER 8.

KÉRJÜK ÖN SE SZENNYEZZE A KÖRNYEZETET!

Kiírták a Bursa Hungarica pályázatot

Nem mindig őszinte a szomszéd mosolya

Bordány Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás
Minisztériummal együttműködve 2017. évre kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű - jelenlegi és leendő - felsőoktatási hallgatók számára. A pályázat benyújtása elektronikus rendszerben történik! A Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében regisztráció szükséges, amely a bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
oldalon elérhető. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtania a pályázóknak. A pályázati kiírás és a mellékletekhez a formanyomtatványok letölthetők www.bordany.hu honlapról. A pályázat a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a polgármesteri hivatalnál
kell benyújtani. Benyújtás módja: személyesen a Polgármesteri Hivatalban. Ügyfélfogadás: H, K, Cs: 8-16, P: 8-12.

Lehűlt az idő, hűvösek az esték és a hajnalok, ezért sokan melegítik fel a lakást úgy, hogy begyújtanak a régi kályhába
vagy a vegyes tüzelésű kazánba. Sokan gondolják azt, hogy
ez a legegyszerűbb módja, hogy megszabaduljanak a felhalmozódott szeméttől, és elégetik a csomagolási hulladékot, újságpapírokat. Több szomszéd éget motorolajos flakonokat,
kerékgumit, ami jól ég, de sajnos jobban és feketébben füstöl.
Az elmúlt napokban számtalan bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba elsősorban a műanyag és gumiégetés miatti
bűz, másodsorban a környezetszennyezés, az esetleges mérgező gázok miatt.
Kérünk minden bordányi lakost, hogy a szemetet ne égessék
el, azt szelektíven szétválogatva vigyék el a gyűjtőszigetekre,
vagy a hulladékudvarba.
Ne szennyezzük a környezetet, ne okozzunk kellemetlenséget egymásnak, a szomszédnak!
Mindenszentekre csokros krizantém kapható.
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80., Tel.: 30/357-6459

ban), vitatottak (különélés, válás, adás-vétel, eltartási szerződés), vagy nem egyértelműek, jelezzék ezt a nyilatkozati lapon, és telefonon kérjenek felvilágosítást, vagy személyes
egyeztetésre időpontot. A Víziközmű Társulat elérhetőségei:
cím: 6793 Forráskút, Fő út 74., ügyfélszolgálat: Forráskút, Fő
út 72. Posta épület, bejárat a park felől, telefon: 30/5055859,
30/5051013, e-mail: vizikozmu.fkut@napnet.hu
Maróti Mihály, elnök

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS PÉNZMARADVÁNYA

Fontos tudnivalók a visszafizetéshez

KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖK KERÜL KIÁRUSÍTÁSA

Iskolai börze október 7-én és 8-án
Bordány Nagyközség Önkormányzata együttműködve az általános iskolával sulibörze keretében értékesíti az iskolában
már nem használt, de még hasznosítható, működő eszközöket. Ha szeretne kedvező áron vásárolni és vásárlásával segíteni az iskolaudvar kialakítását, akkor október 7-8 között látogasson el az iskolába, nézzen szét a kiárusításra kerülő tárgyak között! A börze pénteken 15-18 óra között, szombaton
8-12 óra között tart nyitva. Mindenkit szeretettel várnak!
NŐI BAJNOKI MECCS VASÁRNAP 11 ÓRÁTÓL

Az UTC ellen játszunk szombaton
Már a mai napon megkezdődnek bajnoki
mérkőzések sorai. U14-es együttesünk 15
IDŐJÓS
órától a L-IT SZEAC vendége lesz, míg az
Hétfő
ifistáink szombaton 10.30-tól hazai pályán
játszanak a Tömörkénnyel. Szintén szomba13°C
ton, de már 15 órától lép pályára megyei I-es
6°C
felnőtt gárdánk, Hódi Mihály tanítványai Szitálás
ezúttal az UTC ellen próbálják megszerezni
a bajnoki pontokat. Vasárnap a nők 11 órától
Kedd
fogadják a Maros-menti UFC lányait, me13°C
gye III-as focistáink pedig 15 órától Szaty6°C
mazon játszanak rangadót. Minden mérkőEső
zésre várjuk szurkolóinkat! Hajrá BSK!
10.10.
04.25. H

A
1 Baromfi
nyakleves
A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

Október 10-től, hétfőtől lehet átvenni a Polgármesteri Hivatalban a szennyvízcsatornázás társulati pénzmaradványának
visszafizetéséről szóló tájékoztató leveleket. Az ügyfeleknek
ezzel egyidejűleg lehetőségük lesz leadniuk a levélben található nyilatkozatokat is, amelyhez mindenkinek szüksége lesz
a személyi igazolványára, illetve ha átutalással kéri az öszszeg kifizetését, akkor a bankszámlaszámát is magával kell
hoznia az ügyfélnek. Ha valaki más nevében jár el, akkor természetesen hivatalos meghatalmazásra is szükség van. A levelek átvételére ügyfélfogadási időben van lehetőség, de a
Polgármesteri Hivatal az ügyfelek igényeinek megfelelően
keddenként 18.00-ig biztosít lehetőséget a levelek átvételére, illetve a nyilatkoztok leadására is (H: 8-16.30, K: 8-18,
SZ: szünnap, CS: 8-16.30, P: 8-13). Együttműködésüket, segítségüket ezúton is köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
További tudnivalók a visszafizetéshez
A boríték általános esetben egy tájékoztató levelet, egy nyilatkozati lapot és a visszafizetésről szóló küldöttgyűlési határozatot és a pénzügyi elszámolást magában foglaló mellékletet tartalmaz, kivétel ez alól a behajtás alatt lévők borítékja,
ők nyilatkozati lapot nem kapnak.
Mire figyeljünk a nyilatkozat kitöltésekor? Ellenőrizzük le a
nevet és lakcímet, valamint az érdekeltségi ingatlanok adatait. Akik készpénz-visszafizetést kérnek olvashatóan és pontosan adják meg az azonosításhoz kért adatokat. A személyes
azonosító adatokat a takarékszövetkezeti fiókoknak átadott
kifizetési jegyzékeken kell feltüntetnünk, ha kifizetéskor
ezek az adatok nem egyeznek a bemutatott személyi igazolvány és lakcímkártya adataival a kifizetés meghiúsul. Újdonság, hogy meg kell jelölni azt a takarékszövetkezeti fiókot,
ahol a visszafizetést kérjük. Csak a nyilatkozati lapon feltüntetett négy fiók egyike kérhető, és csak a megjelölt fiókban
vehetjük fel a pénzt. Akik banki átutalással kérik a visszafizetést olvashatóan és pontosan adják meg azt a bankszámlaszámot, amelyre az átutalást kérik. Bankszámlaszám csak írásban adható meg, telefonon való bemondást nem fogadunk el.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy postai átutalást és az ügyfélszolgálati iroda pénztárából visszafizetést nem teljesítünk!
A kért fizetési móddal visszafizetést csak akkor teljesítünk,
ha a nyilatkozatot a jogosult, vagy annak meghatalmazottja
aláírta. Ha a jogosult az ügyében eljáró részére teljes körű
(nyilatkozati lap kitöltése, aláírása és pénzfelvétel) felhatalmazást ad, a felhatalmazás egy példányát juttassa el a társulathoz a nyilatkozati lappal együtt. Ebben az esetben készpénz visszafizetésnél a meghatalmazott személy személyes
adatainak megadását kérjük annak érdekében, hogy azokat a
kifizetési jegyzéken szerepeltetni tudjuk. Ha a nyilatkozati
lapot a jogosult tölti ki és írja alá, de a pénz felvételével valakit meghatalmaz, a meghatalmazást a pénzintézeti fióknál
kérjük leadni, a társulatnál azt nem kell bemutatni. A Pillér
Takarékszövetkezet bordányi fiókjában a készpénzes kifizetés az előzetes információnak megfelelően 2016. november
2-től 2016. december 16-ig vehető igénybe. A Társulatnál a
postán beérkezett és az önkormányzatoktól átvett nyilatkozatok feldolgozása folyamatos, a nyilatkozat leadása után a
banki átutalásokat 5-6 munkanapon belül tudjuk indítani, a
készpénzes kifizetést kérőknek viszont 8-10 munkanapot
célszerű várni, mielőtt az adott fiókot felkeresnék. Minden
olyan esetben, amikor a visszafizetés feltételei nem adottak
(pl. hagyatéki eljárás folyamatban, bírósági per folyamat-
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