
Bordányi    Hírek
Májusi ígéretünknek megfelelően elkészült a Víziközmű Társulat pénzügyi elszámolása, és a pénzmaradvány ismeretében a kül-
döttgyűlés 2016. szeptember 6-án döntött annak visszafizetéséről. Az Önkormányzatok honlapjain a pénzügyi elszámolás és a 
küldöttgyűlési határozat az érdeklődők számára elérhető, de a döntésről és a visszafizetés menetéről  a kikézbesített levelekben 
is tájékoztatjuk a visszafizetésben érdekelt minden ügyfelünket. Az év elején elhatározott 35.000 Ft-on túl további 161.000 Ft-ot 
fizet vissza a Társulat érdekeltségi egységenként minden jogosult részére.
A visszafizetés lebonyolítása hasonlóan történik, mint tavasszal. Minden érintett névre szóló levelet kap, amelyben a nyilatko-
zattételre és a pénzkifizetésére vonatkozó tudnivalókat találják. A kiértesítő levél mellékletét képezi a Társulat pénzügyi elszá-
molása és a visszafizetésre vonatkozó küldöttgyűlési határozat. A levél tartalmaz egy Nyilatkozatot, amely egyrészt adategyez-
tetést szolgál, másrészt ezen kell megjelölni a választott visszafizetési módot, készpénz-visszafizetés esetén a választott pénzin-
tézeti fiókot, banki átutalás esetén itt  kell megadni a bankszámlaszámot. 
A helyben lakók a kitöltött és aláírt Nyilatkozatot a lakóhely szerinti Önkormányzat polgármesteri hivatalában adhatják le, a nem 
helyben lakóknak postai úton kell megküldeni a Társulathoz. A kiértesítő levél átvételét követő két héten belül kérjük a Nyilatko-
zatok visszajuttatását. Fontos a határidő betartása, mert a banki átutalás és a készpénz-felvétel időpontja függ tőle. Aki banki át-
utalást kér, a Nyilatkozat beérkezését követő néhány napon belül számára a kiutalás megtörténik. A készpénzes visszafizetés át-
futási ideje hosszabb. A Nyilatkozat beérkezését követően takarékszövetkezeti fiókonként kifizetési jegyzéket kell összeállíta-
nunk, a kifizetési jegyzékeket heti gyakorisággal adjuk át az egyes fiókoknak és a jegyzékek átadását követő héttől vehető fel a 
pénz. Felhívom a figyelmet arra, hogy a közölt azonosító adatok pontosak, a személyi okmányokban szereplőkkel megegyezők 
legyenek. Tavasszal számos visszafizetés szenvedett késedelmet adateltérés miatt.
Előre láthatólag a készpénz visszafizetés 2016. november 2-től december 16-ig tart, de a helyi lapok következő számában már 
pontos információt nyújtunk. Felhívom a figyelmet arra, hogy készpénzes visszafizetés december közepe után már nem lehetsé-
ges, kizárólag banki átutalásra van mód!
Tájékoztatom Önöket, hogy a visszafizetett összegek bankköltségét a Társulat viseli, és a visszafizetett pénz nem adóköteles!
Többek részéről felvetődik az a kérdés, hogy a még hátra lévő szennyvíz-beruházási munkák elhúzódása késleltetheti-e a 
visszafizetést. A válasz egyértelműen: nem. A pénzügyi elszámolás során a pénzmaradvány meghatározásakor a beruházási 
munkák bekerülési költségével számoltunk. A beruházási munka Üllésen már megkezdődött, rövidesen a többi település beruhá-
zásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás is elindul. 
A beruházásnál előállt csúszás csupán a Társulat elszámolási eljárásának megindítását befolyásolja. A jogszabály szerint az el-
számolási eljárást a beruházási munka befejezését követő 30 napban kell megindítani, erre valószínűleg 2017. március végéig 
sor kerül.                                                                                                                                                        Maróti Mihály, elnök

A KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSÉNEK LEBONYOLÍTÁSA HASONLÓAN FOG LEZAJLANI, MINT TAVASSZAL

Megszületett a döntés a pénzmaradvány visszafizetéséről

„OSZTÁLYHARC“ FELADATOK ÉS IDŐPONTOK

Tűzgyújtás szombaton 10:00 órakor
Szombaton a IV. Kecskeverseny és a Helyi Ízek Fesztiválja 
programon az általános iskolai osztályok is vetélkednek egy-
mással. Az „Osztályharc“ elnevezésű rendezvényen az első 
helyezett osztályközösség egy kirándulást, míg a második és 
harmadik helyezett iskolai csapat pénzjutalomban részesül. 
A részletes feladatok és időpontok: 10:00 Sütés-főzés meg-
kezdése, 10:15 Aszfalt rajzverseny, 10:45 Káposztacipelő 
verseny, 11:15 Kecskefejő verseny, 11:45 Kecske szimulátor, 
12:15 Káposztadobó verseny, 12:45 Fémkecske akadályver-
seny, 13:15 Kecsketejivó verseny, 13:45 Kecskefutamok osz-
tályoknak, 14:00 Ételek leadása zsűrizésre, 14:45 Eredmény-
hirdetés.

450 FT-OS ÖNKÖLTSÉGI ÁRON LESZ KAPHATÓ

Kérjen Ön is kecskegulyást ebédre
Szombaton 12:00 és 14:30 óra között lehet majd elfogyaszta-
ni az önköltségi áron vásárolható (450 Ft/adag) kecskegu-
lyást, melyet a Vadgesztenye Étterem szakácsai készítenek 
majd el. Ne főzzön szombaton, látogasson ki a Park térre és 
ebédeljen meg családjával a Faluház parkjában lévő csarnok 
alatt! Szeretettel várjuk!

A Bordányi Napló heti hírmelléklete 2016. 20. szám

RIÓI OLIMPIKON A FŐZŐVERSENY ZSŰRIJÉBEN

Nagy Péter súlyemelő is ott lesz a parkban
Szombaton Nagy Péter súlyemelő is ott lesz a bordányi Helyi 
Ízek Fesztiválja elnevezésű főzőverseny zsűrijében! A 2016-
os riói olimpián 10. helyezett szegedi versenyző elfogadta 
meghívásunkat és a zsűrizésben fog segíteni a hétvégi ren-
dezvényen, de ez mellett egy rövid beszélgetésre és néhány 
fotóra is biztosan lesz lehetőségük a kilátogatóknak.
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A főzőverseny zsűrizésében fog segíteni a súlyemelő olimpikon



LILA-FEHÉR LEGENDÁK JÖNNEK BORDÁNYBA

Bordány-Újpest öregfiúk meccs
Nem mindennapi futballmeccset láthatnak a sportbarátok 
szombaton 16:00 órától Bordányi Focipályán. A helyi öregfi-

úk az Újpest ellen játszik bemutató 
mérkőzést. A lila-fehérek soraiban 
egykori klasszisok is pályára lépnek, 
Zámbó, Jurácsik, Rostás, Urbán Fló-
rián és a szegedi születésű Véber 
György is a keretben lesz. A helyiek 
nagyon készülnek a mérkőzésre, a 
bordányi öregfiúk csapatában a ter-

vek szerint a következők lépnek pályára: Kálmán Gábor, Vér 
Zsolt, Farkas Zsolt, Farkas József, Szabó András, Szabó Csa-
ba, Balogh József, Veres Gábor, Kozma István, Kiss Csaba, 
Lippai Géza, Polyák Tibor, Hajdú Tibor, Fülöp Csaba, Ba-
logh Ferenc, Balázs Ferenc, Kálmán Zoltán, Kádár-Németh 
Vince, Farkas Dániel.
A meccset a nézők ingyen tekinthetik meg, jöjjön és szurkol-
jon Ön is a helyszínen!

NŐI FUTBALLCSAPATUNK ITTHON IS DEBÜTÁL

Idegenben felnőtt focistáink
A hétvégén idegenben lépnek pályára 
felnőtt foci csapataink. Szombaton megye I-
es gárdánk a remek erőkből álló Tiszasziget 
vendége lesz, míg vasárnap megye III-as 
együttesünk a Mórahalom II vendége lesz. 
Utánpótlás focistáink számára megkezdő-
dik a Bozsik program, de pénteken, szintén 
idegenben, Zsombón U14-es játékosaink is 
lejátsszák első őszi mérkőzésüket. Női fel-
nőtt focistáink vasárnap 11:00 órától hazai 
pályán fogadják a Székkutas TC labdarúgó-
it. Hajrá Bordány! Hajrá BSK!
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SZEPTEMBER 16-ÁN, PÉNTEKEN 8:00-11:00 ÓRÁIG

Kihelyezett kormányablak ügyintézés
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Közpon-
ti Hivatala által működtetett mobil ügyfélszolgálat megyei 
körútja során Bordányba érkezik. Ügyintézésre lesz lehető-
ség 2016. szeptember 16-án, pénteken, 8:00-11:00 óráig a Fa-
luház előtti parkolóban (Bordány, Park tér 1.)
Személyes okmányokkal kapcsolatos ügyintézés:
Személyazonosító igazolvány ügyintézés; Útlevél ügyinté-
zés; Vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés; Rendel-
kezési Nyilvántartás regisztráció; Ügyfélkapu regisztráció; 
Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása, meg-
rongálódott személyi okmányok cseréje.
Kormányablakban, de a diákigazolványhoz szükséges NEK 
adatlap is igényelhető és ügyfélkaput is lehet nyitni. A mű-
holdvevő antennával felszerelt kisbuszban az illetékek, igaz-
gatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére bankkártyás fizetési 
lehetőség biztosított.                        CSMKH Sajtószolgálata

MŰKÖDIK AZ INTEGRÁLT CORVINA RENDSZER

Bordányi Községi Könyvtár felhívása
Kedves Könyvtárhasználók!
A Községi Könyvtárban szeptembertől a Corvina könyvtári 
rendszeren keresztül zajlik a kölcsönzés. A zökkenőmentes 
használat érdekében megkérnénk azon kedves olvasóinkat, 
akik már hosszabb ideje nem hozták vissza a kölcsönzött 
könyveket, ha tudják, juttassák vissza azokat a könyvtárba.

SZEPTEMBER 21-ÉN 15:00-TÓL CSOPORTGYŰLÉS

Mozgáskorlátozott csoport friss hírei
Tisztelt mozgáskorlátozott csoport! Szeretettel tudatjuk, 
hogy szeptember 10-én a Helyi Ízek Fesztiváljára benevez-
tünk, aki segíteni akar az 9:00 órára jöjjön a Faluház parkjába, 
lehet batyut is hozni, benne süteményt. 2016. szeptember 21-
én 15:00 órától csoportgyűlés tartunk a Faluházban.
Minden tagtársunkat szeretettel várjuk!
Tisztelettel,           Árva Zoltánné csoporttitkár és a Vezetőség

MEGVÁLTOZOTT A BIIP NYITVA TARTÁSA

Flotta ügyintézés nyitva tartási időben
Kedves Ügyfeleink! Változott a biip nyitvatartása 2016. 
szeptember 5-től. Hétfő-csütörtök: 15:00-19:00, Péntek: 
15:00-20:00 óráig vagyunk nyitva.
Kuszaflottával kapcsolatos ügyintézés szintén nyitvatartási 
időben lehetséges. Telefonos információ a 30/383-6813-as 
számon kérhető a fenti időpontok között.

TEHETSÉGGONDOZÓ FOGLALKOZÁSOK INDULNAK

Várják a szakkörökre jelentkezőket
Kedves Szülők!
Iskolánkban az új tanévben a következő szakköri keretben 
tervezett tehetséggondozó foglalkozásokra várjuk gyerme-
keik jelentkezését: Idegen nyelv-oktatás: angol nyelv, német 
nyelv, olasz nyelv. Ember- és társadalom műveltségterület: 
hagyományőrzés, földrajz. Kreatív-esztétikai tehetségterü-
let: énekkar (a próbák rendjének kialakításához figyelembe 
vesszük a templomi Schola időpontjait!) A szakköri foglalko-
zásokra való jelentkezés választható, de a jelentkezés után a 
tanév végéig rögzítjük és számon kérjük a jelenlétet!
Tisztelettel:                          dr. Kádár Péter, intézményvezető
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