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Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A COVID-19 miatt tovább szigorodnak a helyi
intézmények igénybevételének lehetőségei
Az orszá gos inté zkedé sekkel ö sszhangban Bordá nyban is tová bb szigorodnak a COVID já rvá nnyal kapcsolatos inté zkedé sek. A bordá nyiak biztonsá ga é rdeké ben az ö nkormá nyzati inté zmé nyekben tová bbi szigorıt́á sok tö rté ntek november 12-tő l.
A Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatalban a koronavıŕus já rvá ny miatt, a té rsé g ö sszes hivatalá hoz hasonló an az ü gyfé lfogadá si rend teljesen megvá ltozott. Az ü gyfelek telefonon, interneten keresztü l tudnak kö zvetlenü l ü gyet inté zni, de termé szetesen a szemé lyes ü gyinté zé sre is lehető sé g van, azonban csak elő re egyeztetett idő pontban!
Az elektronikus felü leteken tová bbra is
zavartalanul folyik az ü gyinté zé s, mind
a vá llalkozó k, mind a magá nszemé lyek a
tavaszi idő szakban megszokott csatorná kat tudjá k haszná lni.
Mindenkit arra ké rü nk, hogy a kihirdetett veszé lyhelyzet idejé n első sorban telefonon, e-mailen vagy má s elektronikus
felü leteken inté zzenek ü gyet, é s csak akkor kerü ljö n sor szemé lyes ü gyinté zé sre,
ha má s mó don nem lehet azt megoldani.
A szociá lis ü gyek a hivatalban korá bban
meghonosıt́ott gyakorlatnak megfelelő en talá lkozá smentes ü gyinté zé s kereté ben bonyolıt́ható k. A telefonon jelzett
problé má ró l egy hivatalos feljegyzé s ké szü l, amely nyomá n szinte azonnal megtö rté nik a ké relem elbıŕá lá sa is. A
szociá lis tá mogatá sok dö ntő tö bbsé gben utalvá ny formá já ban, é s postá n é rkeznek meg a rá szorultak ré szé re. A
szociá lis tű zifa tá mogatá sok kiszá llıt́á sa hamarosan megkezdő dik. Ké rjü k tű zifa tá mogatá s igé nyü ket is telefonon
jelezzé k! Pé nzü gyi segıt́sé g megıt́é lé sé né l a hivatal az á tutalá st ré szesıt́i elő nyben. Aki nem rendelkezik bankszá mlá val, tová bbra is igé nybe veheti a pé nztá rat, azonban ilyenkor egyeztetett idő pontban zajlik az ü gyfé lkiszolgá lá s.
Szemé lyes kontaktust leginká bb az anyakö nyvi ü gyek igé nyelnek. Ez esetben is ké rjü k, hogy elő re egyeztetett
idő pontra é rkezzenek! A szakü gyinté ző kollé ga a telefonos vagy e-mailes elő zetes egyezteté st kö vető en, az ü gyfé l
megé rkezé sé ig má r elő tudja ké szıt́eni az ü gyet, ıǵy az ü gyfé l beé rkezé sekor má r sorban á llá s né lkü l gyorsan tud
lezajlani az ü gyinté zé s.
A Bordá nyi Polgá rmesteri Hivatal tehá t nem zá rt be, azaz ugyanú gy folynak a napi ü gyek, mint korá bban. Eppen
az ü gyfelek é rdeké ben kerü lt sor az ü gyfé lfogadá si rend á talakıt́á sá ra, a telefonos, az elektronikus ü gyinté zé s
elő té rbe helyezé sé re, amellyel az esetleges sorban á llá st, az ü gyfelek szemé lyes talá lkozá sainak szá má t, ezá ltal a
vıŕus terjedé sé t pró bá ljá k a minimumra csö kkenteni.
A hivatal telefonszá ma: (62) 588-510, elektronikus levelezé si cım
́ e: bordany@bordany.hu. Ezeken az elé rhető sé geken tud legkö nnyebben kapcsolatot lé tesıt́eni a dolgozó kkal. Egyé b ü gyindıt́á si lehető sé gek: E-papıŕ: https://
epapir.gov.hu/ ; E- Onkormá nyzat portá l: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Ké rjü k, hogy befizeté seiket első sorban banki á tutalá s ú tjá n szıv́eskedjenek teljesıt́eni, kerü lve a ké szpé nzhaszná latot.
Az ó vodai é s bö lcső dei ellá tá s a kormá nyzati dö nté s kihirdeté sé ig egyenlő re zavartalanul mű kö dik. Az ó voda
munkatá rsai folyamatos é s fokozott fertő tlenıt́é sekkel é s belső biztonsá gi szabá lyozó kkal pró bá ljá k csö kkenteni
a kocká zatokat. Ké rjü k a kedves szü lő ket, hogy haszná ljá k az inté zmé ny bejá ratá ná l kihelyezett ké zfertő tlenı-́
tő ket, é s kö telező en viseljé k a szá jat é s orrot eltakaró maszkot! A szü lő a kiadott kormá nyrendelet elő ıŕá sa szerint csak a testhő mé rsé klet mé ré si pontig mehet be az ó vodá ba! Aki meg tudja oldani, az ne vigye a gyermeké t az
inté zmé nybe, elő zetesen jelezze a tá volmaradá st az inté zmé ny titká rsá gá n (588-075-ö s telefonszá mon vagy az

ovoda@bordany.hu e-mail cım
́ en). A hiá nyzá s termé szetesen (amennyiben elő zetes jelzé s é rkezett) a rendkıv́ü li
helyzetre való tekintettel igazoltnak szá mıt́. Felhıv́juk a figyelmü ket, hogy amennyiben a gyermek nem vesz ré szt
a bö lcső dei, ó vodai ellá tá sban, akkor az é tkezé st sem veheti igé nybe, tehá t annak elszá llıt́á sá ra sincs lehető sé g.
Betegsé g eseté n konzultá ljanak a gyermekorvossal a rendelő á ltal kiadott tá jé koztató szerint. Tü netes gyermek
kö zö ssé gbe ne menjen!
Az Integrá lt Szociá lis é s Egé szsé gü gyi Kö zpont mű kö dé se zavartalan, az inté zmé nyné l a korá bban kiadott inté zkedé sek vannak é rvé nyben.
A Faluhá z é s Kö nyvtá r november 11-tő l hatá rozatlan ideig ZARVA tart, illetve ü gyeleti rendben mű kö dik tová bb,
azaz az é pü letben programok szervezé sé re, lebonyolıt́á sá ra a veszé lyhelyzet alatt nincs lehető sé g. A há zassá gkö té sek a kormá nyrendeletben meghatá rozottak szerint zajlanak. Az inté zmé nyt kizá ró lag elektronikus ú ton tudjá k elé rni: telefonon a +36 30 965 0771-es szá mon, e-mailen a faluhaz@bordany.hu, illetve a konyvtar@bordany.hu
cım
́ en, vagy inté zmé ny Facebook kö zö ssé gi oldalá n. A kö nyvtá ri kö lcsö nzé s folyamatos, azonban a kö lcsö nö zni
kıv́á nt kö nyvet elő zetesen meg kell igé nyelni az inté zmé ny elé rhető sé gein, é s kollé gá ink azt egyeztetett idő pontra ö sszeké szıt́ik az olvasó k szá má ra. A veszé lyhelyzet alatt lejá ró kö lcsö nzé si hatá ridő k automatikusan meghoszszabbıt́á sra kerü lnek.
A Sportcsarnok kizá ró lag a bordá nyi á ltalá nos iskolá sok szá má ra lesz elé rhető a tanulmá nyi idő szak idő tartama
alatt. Az iskolá n kıv́ü li sportcé lú igé nybevé telé re é s kö zö ssé gi rendezvé nyek megtartá sá ra az inté zmé nyben viszszavoná sig nem lesz lehető sé g.
A Piacok egyelő re zavartalanul mű kö dhetnek tová bb telepü lé sü nkö n, azonban fokozottan figyeljenek a tá volsá gtartá sra! A maszk haszná lata é s a rendszeres ké zfertő tlenıt́é s tová bbra is kö telező .
A vıŕus jelenlé te miatt mindenkit arra ké rü nk, hogy a fertő zé s lassıt́á sa, megá llıt́á sa é rdeké ben, ha nem szü ksé ges, ne mozduljanak ki otthonró l. Ha ez mé gis elkerü lhetetlen, ké rjü k fokozottan figyeljenek a kö zö ssé gi tá volsá gtartá sra, amely a fertő zé s lassıt́á sá ra, illetve megá llıt́á sá ra irá nyul: csalá dtagjaikon kıv́ü l a tö bbi embertá rsuktó l
mindig tartsá k a legalá bb 2 mé teres tá volsá got. Kerü ljé k a testi é rintkezé st, mellő zzé k a ké zfogá st, kö zö s eszkö zö k
haszná latá t! Itt is felhıv́juk a figyelmet, hogy a buszmegá lló kban kö telező a maszkhaszná lat, é s tilos a dohá nyzá s!
Rendkıv́ü l fontos, hogy fertő ző betegsé g tü netei eseté n ne hagyjá k el az otthonaikat, ne menjenek kö zö ssé gbe! A
gyermekeket se engedjé k el iskolá ba, ne vigyé k bö lcső dé be, ó vodá ba! A betegsé grő l telefonon haladé ktalanul é rtesıt́sé k a gyermekorvosukat, há ziorvosukat!
Ha bevá sá rolni mennek, ha csak tehetik vá lasszanak csendesebb idő szakot, ne a reggeli zsú foltsá g idejé n induljanak ú tnak. Onkormá nyzatunk rendszeresen fertő tlenıt́i a buszmegá lló kat, já tszó tereket, kondiparkokat é s az inté zmé nyek, kö zé pü letek utcafrontjá t! A fertő tlenıt́ett terü letek a kiszó rá st kö vető en má r biztonsá gosan haszná lható ak, azonban arra ké rjü k ö nö ket, hogy amıǵ a fehé r hab lá tszik az adott terü leten, oda ne lé pjenek be segıt́ve
ezzel a haté konysá got! Ha csak tehetik kerü ljé k a ké szpé nzhaszná latot. Az ü zletekben, gyó gyszertá rban, benzinkú ton haszná ljanak bankká rtyá t! Felhıv́juk figyelmü ket, hogy a Faluhá zban elhelyezett bankautomata a ké szpé nzfelvé tel mellett szá mos má s szolgá ltatá s igé nybevé telé re is alkalmas. Haszná ljá k ki pé ldá ul a ké szpé nz bankszá mlá ra tö rté nő befizeté sé nek lehető sé gé t. Sajá t szá mla mellett bá rmely K&H-ná l vezetett szá mlá ra (ıǵy ö nkormá nyzati szá mlá kra is) kezdemé nyezhető az ATM-en keresztü l tö rté nő befizeté st, aká r fió ki nyitvatartá si idő n tú l is. Az
ö sszeg azonnal megjelenik a szá mlá n. Vigyá zzanak magukra, vigyá zzanak egymá sra!

Ön
kitöltötte
már
a
kérdőívet?
Folyamatosan é rkeznek vissza azok a lakossá gi ké rdő ıv́ek, amelyek a 2021. é vi adó rendeletek elő ké szıt́é sé vel kapcsolatban ké rik ki az itt é lő k vé lemé nyé t. Mıǵ az elektronikusan visszakü ldö tt ıv́eket nem kell kü lö n feldolgozni, a papıŕ alapon az inté zmé nyekbe visszajuttatott ké rdő ıv́ek feldolgozá sa minden bizonnyal pá r napot igé nybe fog venni a tizenö tö dikei leadá si idő pontot kö vető en. Ezutá n lá tszik majd, hogy
a bordá nyiak elfogadható nak tartanak-e egy adó emelé st, vagy hogy milyennek
lá tjá k az adó forintokbó l biztosıt́ott helyben elé rhető szolgá ltatá sokat. Vá laszt kaphatunk pé ldá ul arra is mennyire tá mogatná k a kö zö ssé gi finanszıŕozá s gondolatá t, amely az egyes helyben megfogalmazott projektekhez vagy kezdemé nyezé sekhez szü ksé ges forrá sok megteremté sé nek viszonylag ú j formá ja, amely lehető vé teszi bá rmely á llampolgá r szá má ra, hogy aká r kis mé rté kben, de hozzá já rulhasson a neki tetsző fejleszté sekhez, projektekhez. Ezen hozzá já rulá sok mellett az
ö nkormá nyzat vá llalá sa szerint tö rté nhet majd a helyi adó egy ré szé nek az adó zó
á ltal tö rté nt rendelkezé se szerinti á tcsoportosıt́á ssal is.
Annak é rdeké ben, hogy a ké pviselő k megismerhessé k a lakossá g miné l nagyobb
ará nyú vé lemé nyé t ké rjü k, hogy mé g november 15-ig, ha eddig nem tette meg, tö ltse ki é s adja le a lakossá gi ké rdő ıv́et. Kö szö njü k!

Hulladékudvar
nyitvatartása
Az FBH-NP Nonprofit Kft.
2020. november 13. napjá tó l
a bordá nyi hulladé kudvart
pé ntekenké nt 13.00 é s 16.00
kö zö tt tartja nyitva.
A hulladé kudvar igé nybevé tele té rıt́é smentes, ha felmutatja
a lakcım
́ ká rtyá já t, a hulladé kszá llıt́á si szá mlá já t é s a befizeté st igazoló bizonylatot.
Bő vebb informá ció t ü gyfé lszolgá latukon keresztü l a +36 79
/524-821-es telefonszá mon, illetve a fbhnpkft@fbhnpkft.hu
e-mail cım
́ en kaphat.
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