
Bordányi    Hírek
35 EZER FORINTTAL CSÖKKEN A SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSI ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

Csökken a hozzájárulás mértéke, megállapították a szennyvíztisztítás díját
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat január 19-én, kedden döntött a szennyvízcsatornázáshoz kapcsolódó érdekeltségi 
hozzájárulás mértékének csökkentéséről, ami azt jelenti, hogy minden, a szennyvízberuházásban érintett háztartásnak harminc-
ötezer forinttal kell kevesebbet befizetnie a csatorna beruházás megvalósításához. Akik határidőben rendezték a befizetéseiket, 
egy összegben kapják vissza a 35 ezer forintot, akiknek elmaradása van, a tartozás összegétől függően kaphatnak vissza pénzt. A 
lakosok hamarosan levélben kapnak értesítést a döntésről, továbbá megkapják a friss egyenlegeket is, melyek egyeztetésére is 
kérik majd a háztartásokat. Ezt követően kezdődik meg a visszafizetés. Jó hír a településen élők számára, hogy kevesebb, mint 
hatodába kerül a szennyvízelvezetés és tisztítás együttes díja a korábbi szippantási és szállítási költséghez viszonyítva. A 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal meghozta a határozatot a szennyvízelvezetés és tisztítás átmeneti díjával 

kapcsolatosan. Bordány településen az alapdíj bruttó 297 Ft, 
míg a fogyasztással arányos köbméterenkénti díja bruttó 
288 Ft lesz. A vízterhelési díj a fogyasztónál a számlán 
elkülönített tételként jelenik meg, Bordány ese-tében 
köbméterenként bruttó 5,37 Ft. Egyelőre nem is-mert, hogy 
az Alföldvíz Zrt. mikortól számlázza ki az új szolgáltatás 
díját, mindenesetre azokat már 2015. október 26-ától 
alkalmazhatja a honlapján közzétett ügyfélszolgálati infor-
mációk szerint. A hálózatra való rákötéseket az Alföldvíz 
Zrt. +3630/496-2450-es telefonszámán továbbra is folya-
matosan be tudják jelenteni. Fontos, hogy mindazoknak, 
akik nem kötöttek még rá a szennyvízhálózatra, az idei év-
ben a számlákkal nem igazolt szennyvíz után már talajter-
helési díjat kell fizetni. Ennek bevallása a jövő év elején lesz 
esedékes.

lásra kerül a Déli Napfény LEADER Egyesület kérelme, il-
letve a Települési Értéktár Bizottság elmúlt időszakban vég-
zett tevékenységéről is beszámoló hangzik el. Az ülés végén, 
szintén fontos napirendi pont keretében döntenek az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tér és Könyvtár intézményvezetőjé-
nek kinevezéséről. Az ülés nyilvános, sok szeretettel várnak 
mindenkit csütörtökön!

ADATBÁZIS KÉSZÜL AZ ELADÓ INGATLANOKRÓL

Egyre több család tervez új otthont
Bordány Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalában az elmúlt időszakban egyre többen érdeklődtek 
telek és ingatlanvásárlással kapcsolatosan. A település önkor-
mányzata elsősorban a tulajdonában lévő építési telkek ela-
dásával kapcsolatban tud részletes információt nyújtani, de 
sok esetben egyéb eladó építési telekkel, vagy ingatlannal 
kapcsolatosan is érkeznek kérdések. Mindezeket figyelembe 
véve a Polgármesteri Hivatal létrehozott egy olyan online is 
kitölthető elektronikus felületet a www.bordany.hu oldalon, 
ahol a magánkézben lévő eladó telkek és ingatlanok legfon-
tosabb adatait meg lehet adni, így az érdeklődők számára 
újabb információt tudnak adni a hivatal munkatár-sai. Az ön-
kormányzat ezzel a szolgáltatással szeretné elérni azt, hogy a 
jelenleg beépítetlen telkek, vagy eladó ingatlanok mihama-
rabb gazdára találjanak. Amennyiben nincs lehetősége inter-
neten megadni ezeket az ada-
tokat (név, telefonszám, hely-
rajzi szám, stb.), akkor a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfél-
pultjánál segítenek ebben. 

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 04. szám

TESTÜLETI ÜLÉS FEBRUÁR 11-ÉN, 17 ÓRÁTÓL

Az éves költségvetésről is döntenek
Bordány Nagyközség Önkormányzatának képviselő testü-
lete 2016. február 11-én, csütörtökön 17:00 órakor tartja 
soron következő testületi ülését a Faluház és Könyvtár házas-
ságkötő termében. Elsőként beszámolót hallgathatnak meg 
az érdeklődők Tanács Gábor polgármestertől a legutóbbi 
testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről, pol-
gármesteri döntésekről. Tájékoztató hangzik el a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az 
önkormányzat bizottságainak döntéseiről is. Napirenden 
szerepel a civil szervezetekkel, egyesületekkel törént 
együttműködés értékelése, továbbá a szervezetek 2016. évi 
helyi kezdeményezések támogatásáról való döntés. A 
képviselők tárgyalják az ez évi közfoglalkoztatási tervet, a 
testületi ülés kiemelt, legfontosabb napirendje keretében 
pedig Bordány Nagyközség Önkormányzatának 2016. évre 
vonatkozó költségvetésének tárgyalására is sor kerül. Dr. 
Fodor Ákos jegyző beszámol a Bordányi Polgármesteri 
Hivatal 2015. évi munkájáról, illetve az önkormányzati adó-
hatóság tevékenységéről. A testület rendelet módosítással és 
új rendelet megalkotásával is foglalkozni fog. Ezek alapján 
módosítják az állattartás helyi szabályairól szóló 12/2013. 
(IV.29.) önkormányzati rendeletet, valamint a tervek szerint 
megalkotják a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellá-
tásáról szóló rendeletet is. Tájékoztatás hangzik el a Család- 
és Gyermekjóléti Központ Mórahalom Járás Közigazgatási 
területén nyújtott feladatellátásának érdekében Bordány tele-
püléssel megkötött együttműködési megállapodásról, elbírá-

A négy település közös szennyvíztisztító telepe Bordány határában



szefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség 
részvételével immár kilencedik alkalommal rendezik meg 
2016. február 7. és 14. között. Mottója: A szeretet: szenve-
dély és döntés. A programokról a rendezvény hivatalos olda-
lán tájékozódhatnak: http://hazassaghete.hu 
Idén plébániánk családközössége is csatlakozik a kezdemé-
nyezéshez! Február 7-én a 9:30-kor kezdődő szentmisére 
várjuk a házaspárokat, jegyeseket, és mindenkit, aki fontos-
nak tartja a házasságot és a családot, hogy hálát adjunk, 
mélyítsük és ünnepeljük Isten ajándékát, a házasságot!
Február 12-én, pénteken 18:30-tól a Faluház Filmklubjával 
együttműködve ingyenes moziestre hívjuk az érdeklődőket! 
Szeretnénk hozzájárulni, hogy a házaspárok a hétköznapok 
egyhangúságát egymásnak ajándékozott idővel színesít-
hessék. A résztvevők között egy 2 személyre szóló vacsora-
meghívást sorsolunk ki a Vadgesztenye Étterem jóvoltából.

SOK SZERETETTEL VÁRJÁK A LAKOSOKAT

ÖB képviselői fogadóóra a Faluházban
Az Összefogás Bordányért (ÖB) önkormányzati képviselők 
Dr. Juhász Anikó, Fodor Csaba, Kálmán Lénárd, Kiss-Patik 
Péter, Szilágyiné Tari Gyöngyi és Tanács Gábor 2016. 
február 10-én, szerdán 18:00 és 19:00 óra között várják a 
bordányiakat a Faluházban.
Észrevételeiket, javaslataikat interneten is 
elküldhetik üzenetben a képviselők 
facebook közösségi oldalára, ezen keresztül 
is szívesen válaszolnak a feltett kérdésekre.

 FEBRUÁR 8-ÁN A FALUHÁZBAN

Képviselői fogadóóra
Balogh Ferenc önkormányzati képviselő 
2016. február 8-án, hétfőn 17:00 órától tartja 
fogadóóráját a Faluház és Községi Könyv-
tárban. Forduljanak hozzá bátran kérdése-
ikkel, javaslataikkal!

ELŐADÁS GAZDÁLKODÓKNAK A FALUHÁZBAN

Falugazdász hírek bordányiaknak
Tisztelt GAZDÁLKODÓK!
2016. február 10-én a Bordányi Faluházban tájékoztató 
előadás lesz „A gazdálkodókat érintő változások 2016-tól” 
címmel. Az érintett témák:
-„ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL” kapcsolatos vál-
tozások (pl.: minden papír alapú őstermelői igazolványt 
2016-ban le kell cserélni plasztik kártyára, stb) - EMVA 
Monitoring adatszolgáltatás, - Nitrátérzékeny terület(ek)en 
gazdálkodók adatszolgáltatása, - Gazdálkodási naplóval kap-
csolatos változások. Minden érintettet és érdeklődőt szere-
tettel várunk.        Tóth András, falugazdász

VÁRJÁK AZ IRODALMAT KEDVELŐKET

Felolvasóest a könyvtárban
2016. február 10-én, szerdán 16 órai kezdettel a bordányi 
Faluház Községi könyvtárában felolvasóestet szervezünk. 
Kérjük, hozza magával kedvenc versét vagy prózarészletét, 
melyet felolvashat, vagy elmondhat. Várunk szeretettel min-
den irodalmat kedvelő kedves bordányit, felolvasóként és 
hallgatóként is, hogy eltölthessünk egy kellemes estét. 

BORDÁNYI SZERVEZETEKNEK AJÁNLHATNAK

Jövedelemadó 1 %-ának felajánlása
2016-ban személyi jövedelemadójának 1 %-át a következő
szervezetek javára ajánlhatja fel (először a szervezet neve,
majd adószáma): Bordány Ifjúságáért Alapítvány: 
18461637-1-06, Bordány Község Fejlődéséért Közalapít-
vány: 18465411-1-06, Bordány Sportjáért Alapítvány: 
18456406-1-06, Bordány Sportkör: 19079646-1-06, Bor-
dányi Asztalitenisz Sport Egyesület: 18286681-1-06, 
Bordányi Ifjúsági Klub Egyesület: 18474990-1-06, 
Bordányi Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány: 
18464520-1-06, Bordányi Polgárőr Csoport: 18460863-1-
06, Egérház Alapítvány: 18478190-2-06, Kulturális és 
Szabadidős Egyesület: 18464551-2-06, Magyar Technikai 
és Tömegsport Klubok Szövetsége Bordányi Klubja: 
19082318-1-06.

HÁROM KATEGÓRIÁBAN LEHET PÁLYÁZNI

Erzsébet-program pályázatok
Megnyíltak a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályá-
zatai nyugdíjasok, nagycsaládosok és fogyatékossággal élők 
számára. A nyugdíjasok az üdülési pályázat és a kedvez-
ményes fürdőbelépők közül csak az egyikre jelentkezhetnek. 
A pályázatok támogatási feltételei a pályázati keretösszeg 
kimerüléséig, de legkésőbb 2016. február 29. napjáig állnak 
fenn. A pályázatokat 2016. február 29-ig lehet benyújtani a 
www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt 
követően, ahol bővebb információk érhetők el a programról.
 
BORDÁNYI EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Házasság hete Bordányban is!
A Házasság hete közel 20 éve Angliából indult kezde-
ményezés, amely Valentin nap környékén minden évben egy 
hétig a házasság és a család 
fontosságára szeretné irányítani 
a figyelmet. Hazánkban a 
keresztény egyházak és civil 
szervezetek széles körű ösz-
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02. 09. K A
Csontleves 
eperszalaggal B

Zöldséggel töltött csirkemell vajas 
petrezselymes burgonyával, kompót

Sertésszelet kukoricalisztes bundában, 
zöldborsós rizzsel, majonézes lilasaláta

C

B

C
Tejleves 
csipetkével Mustáros tokány, makaróni tésztával

01-13. H02. 10. SZ A
Sertéshúsleves 
csipettésztával B

Paradicsomos káposzta főtt hússal

Csirkemell szezámos bundában, 
karfiolos burgonyapürével, befőtt
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leves Zúzapörkölt galuskával, vegyes vágott
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Magyaros 
zöldborsólevesB

Kínai ananászos pulykaapró rizzsel, 
káposztasaláta

Sajtos sonkás tarja pirított 
burgonyával, cékla
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Zöldséges árpa-
gyöngy leves

Majonézes kukoricasaláta, roston 
filézett csirkecombbal
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Diós metélt

Sajtos túrós palacsinta
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Daragaluska
 leves B

Csirketokány tésztával

Sertés flekken törtburgonyával, 
csemege uborka
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CTarhonyaleves Fűszeres túróval töltött gombafejek 
rántva, petrezselymes rizzsel, tartár
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