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LAKOSSÁGI FELMÉRÉSSEL INDUL MAJD EL NOVEMBERBEN A BORDÁNYI ÚTÉPÍTÉSI PROGRAM

Tájékoztatót tartottak az 1+1 Közösségi Útépítési Programról
Szerdán este lakossági tájékoztatót tartottak a településünkön induló 1+1 Közösségi Útépítési Programról a Faluház nagytermében. Mint arról korábban már beszámoltunk Bordányban a csatornázási munkálatok lezárását követően útépítési programba
kezdenek azokban az utcákban, ahol jelenleg még nincs aszfaltos út, hogy az ott élők közlekedése, mindennapjai könnyebbé váljanak. Összesen 14 utcában vagy utcarészben, két és fél kilométeres szakasz épülhet meg 50%-os önkormányzati és 50%-os lakossági hozzájárulással. Tanács Gábor a tájékoztatón tartott köszöntőjében elmondta, hogy egy újabb fontos fejlesztés megkezdésénél van Bordány, hiszen az érintett utca lakói összefogással valósíthatják meg az utak építését, amely újabb szép példája lehet a településre jellemző együttműködésnek. Kiss-Patik Péter alpolgármester mutatta be az érdeklődőknek részletesen az 1+1
Közösségi Útépítési Programot. Elsőként a
programban érintett, javasolt területek és az
ott lévő érdekeltségi egységek számának áttekintésére került sor. Kétfajta műszaki tartalom bemutatását tekinthették meg az érdeklődők. Az egyik változat szerint egy 40
cm-es útalap (geotextil, 20 cm homokos kavics, 15 cm darált beton, 5 cm dolomit kihézagoló réteg) készülne, melyre 6 cm aszfalt
réteg kerülne, míg a másik költséghatékonyabb és hasonlóan időtálló megoldás szerint a földtükör elkészítése után a geotextil
rétegre egy 20 cm-es darált beton kerülne az
út alapba, melyre 5 cm aszfalt kerül ezen
műszaki megoldás szerint. Az utóbbi változat egyébként már településünkön is alkalmazott volt korábban is, hiszen ilyen alappal
készült el a Honvéd utca vége és a Széchenyi
Lakossági tájékoztató az érintett utcák lakóinak a Faluház színháztermében
utca már meglévő aszfaltréteggel rendelkező útalapja is. Az önkormányzat, a szakemberek és a tegnapi fórumon részt vevők is ez utóbbi mellett foglaltak állást, hogy az utcákban jelentkező forgalom típusához
mérten szükségtelen ennél nagyobb útalapot készíteni. A második konstrukció további előnye, hogy akár két lépcsőben is megvalósítható, azaz egy-egy utcában elsőként csak az útalap elkészítésére kerülne sor, hogy a felmerülő hibák még itt jelentkezzenek, az aszfaltozásra pedig egy év múlva tudna sor kerülni. Természetesen a megbeszélésen résztvevőket jogosan az érdekelte
leginkább, hogy mennyibe fog kerülni egy-egy háztartásnak a közműfejlesztési hozzájárulás. Ezzel kapcsolatban is részletes információt kaptak a lakosok, egy-egy családnak várhatóan 250 ezer Ft + ÁFA díjat kellene befizetnie, ha szeretné, hogy egy három és fél méter széles aszfaltos útszakasz épüljön a háza elé. Ez egyelőre egy tájékoztató adat, a végleges döntést a testület hozza meg hamarosan ennek mértékéről, első körben lakossági felmérésre kerül sor az utcákban arról, hogy mennyien vállalják a
programban való részvételt, illetve a közműfejlesztési hozzájárulás befizetését. A napokban részletes információs csomagot is
kapnak az útépítési programban érintett családok, az ebben található nyilatkozatok visszaküldési határideje november 15. A
visszaérkezett válaszokat követően november végi ülésén dönthet az útépítési program további lépéseiről, illetve a közműfejlesztési fejlesztési hozzájárulás végleges mértékéről a képviselő-testület.
SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS PÉNZMARADVÁNYA

Fontos tudnivalók a visszafizetéshez
Október hónap végéig vehetők át a Polgármesteri Hivatalban
a szennyvízcsatornázás társulati pénzmaradványának visszafizetéséről szóló tájékoztató levelek. Az ügyfeleknek ezzel
egyidejűleg lehetőségük van leadniuk a levélben található
nyilatkozatokat is, amelyhez mindenkinek szüksége van a
személyi igazolványára, illetve ha átutalással kéri az összeg
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 átvételé-

re, 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
NOVEMBERI GYERMEKÉTKEZTETÉSI ÉRTESÍTÉS

Befizetés a Polgármesteri Hivatalban
Tisztelt Szülők! Értesítem Önöket, hogy a 2016. november
havi gyermekétkeztetési térítési díj előleg befizetésére 2016.
október 24-25-én, (hétfőn, kedden) 8:00-16:00 óráig, 2016.
október 27-én, (csütörtökön) 8:00-16:00 óráig, 2016. október
28-án (pénteken) 8:00-12:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban van lehetőségük. A november havi ebédjegyek átvétele a
fenti időpontokban lehetséges.

kítással. A benyújtott kérelmeknél egyrészt előnyt jelent, ha
az újonnan építendő járda építése a lakók, szomszédok
együttműködése kapcsán minél nagyobb összefüggő területen valósul meg. Részletes felhívás a www.bordany.hu oldalon, a pályázatok benyújtási határideje október 24. (hétfő). A beérkezett kérelmekről október 27-ei ülésén dönt a testület, a járdát az időjárási körülményeket figyelembe véve
november 1. és 2017. május 31. között kell majd elkészíteni.

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT A FORRADALOM HŐSEIRE

Megemlékezés 1956. október 23-ról
Bordány Nagyközség Önkormányzata és a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat az Ádám Jenő Általános Iskolával együtt megemlékezést tart 2016. október 21-én, pénteken délután 14.30 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Az ünnepi műsort a Faluház színháztermében tartják, majd azt követően a Deák téren
kerül sor az emlékezés virágainak, mécseseinek elhelyezésére. Mindenkit szeretettel várnak, emlékezzünk együtt a 1956os forradalom hőseire.

DOMASZÉKEN RENDEZIK A MEGYE I-ES MECCSET

Több hétvégi meccs időpontja változik
A hétvégére előzetesen jelzett kedvezőtlen időjárás miatt
több hétvégi mérkőzés időpontja változik. Mivel a sporttörvény értelmében október 23-án nem lehet labdarúgó-mérkőzést rendezni Magyarországon, ezért minden bajnokit szombaton kell lejátszani az országban.
Megyei I. osztályú csapatunk Domaszéken játszik mérkőzést
Sándorfalvával 14:30-as kezdéssel, míg Megyei III. osztályú
csapatunk ugyanebben az időpontban a Sándorfalva II vendége lesz. A hétvégére tervezett U19-es és női felnőtt bajnoki
mérkőzés elmarad, ezeket a találkozókat későbbi időpontokban pótolják. Női kézilabda csapatunk is pályára lép, szombaton 17:00 órakor a Kistelek ellen játszanak bajnoki mecscset lányaink a Bordányi Sportcsarnokban.
IDŐJÓS
Hajrá Bordány! Hajrá BSK!!!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG AZ APRAJA-FALVA ÓVODÁBAN

Óvodapedagógus munkakör pályázat
Az Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde a “Közalkalmazottak
jogállásáról szóló“ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére. A
közalkalmazotti jogviszony időtartama határozott idejű,
2017. július 31-ig tartó jogviszony, a foglalkoztatás jellege
részmunkaidős, heti 35 órás. A további részleteket a település
honlapján, a www.bordany.hu-n olvashat.
BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: OKTÓBER 24., HÉTFŐ

Közösségi Járdaépítési Program

Étkezési alma eladó!
I. és II. osztályú.
Bordány, József A. u. 11.
Hegedűs Imre
30/313-5910 érd. esti órákban.
Mindenszentekre csokros krizantém
kapható.
Érdeklődni: Takács Gyuláné
6795 Bordány, Petőfi u. 80.,
Tel.: 30/357-6459
10.24.
04.25. H

A
1

2 Tejfölös
zöldbableves
10.25.
04.25. K
H

Zöldségleves

A
1

2 Zelleres
burgonyaleves
10.26.
04.25. SZ
H

1 Lebbencs leves
2 Karalábé leves
10.27.
04.25. CS
H

1

Szárnyashús
erőleves eperszalag tésztával

2 Tejfölös
gombaleves
10.28.
04.25. P
H

1

Nyírségi
gombócleves

Hétfő
16°C
9°C
Eső

Kedd
14°C
9°C
Eső

Szerda

A Tésztás sajtos csirkemell

Alföldi
májgombóc leves
brokkolival

A Vadgesztenye Étterem heti menüajánlata

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 a településfejlesztési munkálatok. Az önkormányzat
döntése nyomán, a 2016. évi költségvetésében 1 millió forintot különített el a programra, amelyre be 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 kiala-
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