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Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

Január 29-én ifjúsági önkormányzati
választások

A Bordá nyban zajló Gyermek- é s Ifjú sá gi Onkormá nyzati
Vá lasztá sok jelö lé si szakasza a hé ten lezá rult. Az Ifjú sá gi
Vá lasztá si Bizottsá g megá llapıt́otta, hogy a szavazá sra jogosult 12-25 é v kö zö tti 490 bordá nyi fiatal kö zü l az ajá nlá sok ö sszesıt́é se utá n 7 ké pviselő jelö lt gyű jtö tte ö ssze a
vá lasztá sokon való indulá shoz szü ksé ges ajá nlá st. A polgá rmesteri cım
́ re mindö ssze egy fiatal pá lyá zott é s gyű jtö tte be a jelö lé shez szü ksé ges ajá nlá sokat, ıǵy a szavazó lapra csak Vida Patrıćia neve kerü lhet. A vá lasztá sok megtartá sá ra 2021. januá r 29-é n, pé nteken kerü l sor. A vá lasztá sra jogosult bordá nyi fiatalok legké ső bb januá r 25. hé tfő ig postá n kapjá k meg az elektronikus szavazá shoz szü ksé ges egyedi kó dokat, amellyel a vá lasztá s napjá n reggel 9
é s este 19 ó ra kö zö tt tudnak belé pni a rendszerbe, é s az
orszá gban egyedü lá lló mó don, interneten szavazni a jelö ltekre. Mivel Vida Patrıćia egyedü li polgá rmesterjelö lt lett,
ıǵy a ké pviselő i jelö lé stő l visszalé pett. A ké pviselő i szavazó lapon ezé rt csak hat né v fog szerepelni ABC sorrendben:
Berná th Erik, Czé kus Pé ter, Dá vidhá zi Nikolett, Gá bor Zalá n Sá ndor, Lehel Má té é s Vas Sá ndor Nimró d. A nevek
kö zü l maximum né gyet (tehá t aká r kevesebbet is, vagy egyet sem) jelö lhet meg a szavazó . A ké pviselő k kö zü l a
né gy legtö bb szavazatot szerző jelö lt kerü lhet be az ifjú sá gi testü letbe. A polgá rmester vá lasztá si szavazó lapon
egy né v fog szerepelni, Vida Patrıćiá é. Itt vagy szavaz valaki a jelö ltre, vagy ü resen hagyja a szavazó lapot é s ú gy
kü ldi el. Mivel egyetlen jelö lt indul az ifjú sá gi polgá rmesteri tisztsé gé rt é s nincsen é rvé nyessé gi kü szö b, megvá lasztá sá hoz egy szavazat is elegendő . A szavazá s a megjelent vá lasztó polgá rok szá má tó l fü ggetlenü l é rvé nyes
lesz. Az eredmé nyt a szavazá s lezá rá sá t kö vető en azonnal nyilvá nossá gra hozza a vá lasztá si bizottsá g, viszont a
koronavıŕus miatt a hagyomá nyos szemé lyes eredmé nyvá ró az idé n elmarad. 12 é s 25 é v kö zö tti bordá nyi fiatalok, figyelem, szavazni januá r 29-é n, pé nteken 9 é s 19 ó ra kö zö tt lehet!

Eladó telek és ingatlanok adatbázisával
segít az önkormányzat
Folyamatos é rdeklő dé s mutatkozik a bordá nyi ingatlanok, telkek irá nt. Szerencsé re egyre tö bb csalá d ké pzeli el
tová bbra is jö vő jé t telepü lé sü nkö n. A lakossá gszá m é vrő l é vre nö vekszik nagykö zsé gü nkben, já rá sunkban ezt a
folyamatos nö vekedé st az elmú lt é vekben Mó rahalom mellet csak Bordá ny mondhatja el
magá ró l. Sokan ké rdezik, hogy mikortó l lesz
elé rhető telepü lé sü nkö n a falusi CSOK. De é ppen a nö vekvő lakossá gszá m miatt nem biztosıt́ja az ide kö ltö ző knek ezt a kedvezmé nyt a
kormá nyprogram, hiszen azt csak a né pessé gszá m csö kkené se miatt teszik elé rhető vé azokon a telepü lé seken, ahol szü ksé ges ö sztö nö zni az embereket arra, hogy oda kö ltö zzenek.
Azonban a plusz tá mogatá s hiá nyá nak ellené -

A bordá nyi Faluhá z é s Kö nyvtá r farsangi á larc ké szıt́ő
pá lyá zatot hirdet ó vodá soknak é s á ltalá nos iskolá sok-

Helyi iparűzési adó
Felhıv́juk az elektronikus ü gyinté zé sre kö telezett adó zó k figyelmé t, hogy 2021. januá r 1. napjá tó l kezdő dő en a helyi iparű zé si adó ró l szó ló adó bevallá si kö telezettsé gü ket - ideé rtve az adó bevallá s kijavıt́á sá t é s az
ö nellenő rzé ssel való helyesbıt́é st is - az á llami adó ható sá ghoz elektronikus ú ton, az á llami adó ható sá g á ltal rendszeresıt́ett elektronikus nyomtatvá nyon teljesıt́hetik. Az á llami adó ható sá g a hozzá beé rkezett,
szá mszaki hibá t, ellentmondá st nem tartalmazó adó bevallá sokat az ö nkormá nyzati adó ható sá g ré szé re tová bbıt́ja.
Tová bbá tá jé koztatjuk, hogy az E-ö nkormá nyzat portá lon talá lható helyi iparű zé si adó ra vonatkozó ű rlapok kö zpontilag visszavoná sra kerü lnek!
A mező gazdasá gi ő stermelő k a helyi iparű zé si adó ró l
szó ló bevallá sukat papıŕ alapon, az ö nkormá nyzati
adó ható sá ghoz is teljesıt́hetik.
Ké rjü k a tisztelt adó zó kat legyenek figyelemmel a fentiekre az elektronikus ü gyinté zé s sorá n!
Vadgesztenye Étterem MENÜAJÁNLAT
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nak. A munká kat 3 kategó riá ban dıj́azzuk: ó vodá sok,
alsó tagozatosok é s felső tagozatosok.
Mit kell tenned? Ké szıt́sd el Te is sajá t farsangi á larcodat é s hozd be nekü nk! Az á larcod lehet vicces, szertelen vagy aká r mű vé szien komoly, ü nnepi, vagy mesé sen karnevá li, de megidé zhető a hagyomá nyos té lű ző felvonulá sok hangulatá t is - ahogy szeretné d. Az
elké szü lt á larcokat 2021. februá r 23-ig lehet leadni a
Faluhá zban. Eredmé nyhirdeté s februá r 25-é n lesz.

Ingyenes segítségnyújtás
szenvedélybetegeknek
Tisztelt Lakossá g! A szenvedé lybetegsé ggel kü zdő k felé pü lé sé t segıt́ő Szenvedé lybetegek Nappali Inté zmé nyé nek szolgá ltatá sai tová bbra is igé nybe vehető k az
ó vinté zkedé sek betartá sa mellett. Ha On ú gy é rzi, egyes
szerek (alkohol, gyó gyszer, ká bıt́ó szer) haszná lata fö lö tt
elvesztette a kontrollt, illetve egyes viselkedé si formá k
(online é s/vagy szerencsejá té k, vá sá rlá s, munka, evé s,
ö nsé rtő magatartá s) ké nyszeressé vá ltak az é leté ben,
forduljon hozzá juk bizalommal. A té má ban já rtas szakemberek segıt́enek abban, hogy megtanuljon együ tt é lni a szenvedé lybetegsé gé vel – hozzá tartozó nak a szenvedé lybeteggel – ú gy, hogy a lehető legkevesebb ká rt
okozza magá nak é s kö rnyezeté nek. Ha szeretne vá ltoztatni az é letmó djá n, abban is segıt́enek, de a vá ltoztatá s
szá ndé ka nem felté tele az ellá tá s igé nybevé telé nek. Az
ellá tá s otthoná ban is ingyenesen igé nybe vehető . Kö zpont: 6782 Mó rahalom, Mó radomb kö rú t 40. Mobil: 30/
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Sertéstokány gazdagon sajtoshagymás nokedlivel
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Borsos sertéstokány tésztával,
vegyes vágott
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- mert mindenki ezt olvassa!

Farsangi álarc pályázat

570-4978. E-mail: szenvedelybh@hoszkp. hu. Idő pontegyezteté s munkanapokon 8-16 ó ra kö zö tt lehetsé ges
a fentebb megadott telefonszá mon.

Vállalkozását a legjobb helyen hirdeti Bordány kedvenc
lapjában, a Bordányi Naplóban! Havonta 1250 postaládában
várja, hogy a család tagjai beleolvassanak!

re az elé rhető szolgá ltatá sok szın
́ vonala, a helyi csalá dokat segıt́ő fejleszté sek é s a telepü lé s elhelyezkedé se
miatt is kedvelt cé lpont a Homokhá tsá g Szıv́eké nt is ismert kö zsé g.
A bordá nyi ö nkormá nyzat tová bbra is segıt́i az é pıt́é si
telket é s ingatlant eladni é s venni szá ndé kozó k egymá sra talá lá sá t egy adatbá zissal. Amennyiben van eladó telke, vagy ingatlana, ké rjü k tö ltse ki a bordany.com oldalon elé rhető eladó telkek menü pont mező it annak é rdeké ben, hogy ha a Polgá rmesteri Hivatalt valaki telekvagy ingatlanvá sá rlá si szá ndé kkal keresi meg, gyorsan
tudjanak segıt́eni, informá ció t adni. A beé rkező informá ció kat é s eladá si szá ndé kokat hirdeté seket ugyanitt kö zzé tesszü k, bá rki szá má ra elé rhető .
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