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SZIGORÚ, KÖLTSÉGTAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS JELLEMEZHETI A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST IS

Hiány nélküli költségvetést fogadhatnak el az idén
Tanács Gábor polgármester február elején terjesztette be a képviselőtestületnek a 2012. évi önkormányzati költségvetést. 2001
után először lehet hiány nélküli költségvetése a településnek, igaz akkor az előző évi pénzmaradványból finanszírozták a működési költségeket, csak úgy sikerült elérni a hiánymentességet. A benyújtott tervezet szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 688.559.000 forintra tervezték. Ebből az összegből a működésre 453.337.000 Ft-ot,
míg fejlesztési, felhalmozási kiadásokra 235.222.000 Ft-ot költ az idei évben a település. Az önkormányzat összesített létszámkerete, az átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 86,25 fő.
“Az első és legfontosabb, hogy Bordányban 2001 után először sikerült olyan költségvetést beterjeszteni, amely nem tervez működési és
felhalmozási hiánnyal. Ez mindenképpen nagy eredmény, főleg úgy,
hogy tudjuk a környező településeken ez a hiány 15-40 millió forint is
lehet. A költségvetési egyensúly megtartása továbbra is csak szigorú,
költséghatékony gazdálkodással érhető el, amelynek fenntartásában
továbbra is számítok minden intézményvezető és minden önkormányzat által foglalkoztatott dolgozó munkájára. A másik nagyon fontos
dolog, hogy sikerült megtartani az önkormányzati, intézményi munkahelyeket, ezzel segítve közel száz család életét. Egy csapat vagyunk,
céljainkat, hogy egy stabil gazdálkodással működő, élhető, szerethető
faluban élhessünk csak összefogással érhetjük el” - fogalmazott
Tanács Gábor. A képviselők lapzártánkat követően, február 9-én délután döntöttek a költségvetésről, részletesen e témáról a Bordányi
Napló következő számában olvashatnak.
ÖNKÉNTESEK TALÁLKOZTAK BORDÁNYBAN

EVS Önkéntesek félidős értékelője
Egy idegen országban, egyedül... első körben rémisztően
hangzik, azonban ha mindezt úgy folytatjuk, hogy... új élményekkel, tudással és barátokkal gazdagodhatsz, megismerhetsz egy új országot, kultúrát és fejlődik a személyiséged,
akkor már egy kicsit jobban hangzik. Sőt, akkor már nagyvo-

hasznú Egyesület szervezésében került megrendezésre az
EVS önkéntesek félidős értékelő találkozója, amely arra adott lehetőséget, hogy a jelenleg Magyarországon dolgozó
önkéntesek értékeljék és mérlegeljék az addig szerzett tapasztalataikat, valamint hogy a fogadó országban, más projektekbe bevont külföldi önkéntesekkel is találkozzanak. A
YOPA által szervezett találkozón 8 országból (Lengyelország, Törökország, Franciaország, Németország, Románia,
Olaszország, Lettország, Ukrajna), összesen 15 önkéntes
vett részt, 2 képző vezetésével. A találkozó helyszíne a Vadgesztenye Ifjúsági Szálláshely volt.
FEBRUÁR 17-ÉN, 17 ÓRÁTÓL A FALUHÁZBAN

Falugyűlésre várják a lakosokat

nalakban körül is írtuk miről is szól az Európai Önkéntes
Szolgálat. Míg e sorokat olvasod, több száz fiatal Európa
szerte arról álmodik, hogy kis hazánkban lesz EVS önkéntes,
több tucat külföldi fiatal ebben a pillanatban is próbálja megérteni gyönyörű anyanyelvünket és több száz európai exönkéntes fiatal figyel fel minden hírre, amely volt fogadó országáról, Magyarországról szól. 2012. január 25-28 között a
YOPA - Fiatalok az Aktív Állampolgári Részvételért Köz-

Bordány Község polgármestere február 17-én délután öt órára Falugyűlést hívott össze. A rendezvény a Faluház nagytermében kerül megrendezésre. A
lakók tájékoztatást kaphatnak a
tavalyi év munkájáról, a képviselőtestület által február 9-én
elfogadott idei költségvetésről,
az ennek függvényében 2012ben megvalósuló fejlesztési elképzelésekről, így a szennyvízberuházásról, a kerékpárút építésről és az iskola napelemes rendszerének kiépítéséről is.
Tanács Gábor polgármester előzetesen a facebookon is várja
a felmerülő kérdéseket, javaslatokat február 15-ig, ezeket beépíti majd a falugyűlésen tartandó tájékoztatójába. Mindenkit szeretettel várnak!

A HÓHELYZET MIATT KÉSŐBB LESZ AZ AKCIÓ

Halasztásra kerül az ároktakarítás
Mint azt korábban jeleztük az utóbbi időben több megkeresés
is érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy néhány utcában,
vagy utcaszakaszon a vízelvezető árkokat ki kellene tisztítani, mélyíteni, hogy nagyobb
csapadék menynyiség esetén a
vízelvezetés megoldható legyen. Ezzel kapcsolatosan az
önkormányzat a virágosítási
akciókhoz hasonlóan, újabb
közösségi akciót szervezett,
ezúttal az ároktakarításra, mélyítésre. Eredetileg február 11-én szombaton 9 órától került
volna sor a munkálatokra, azonban a jelenlegi hóhelyzet miatt
egy későbbi időpontban, várhatóan márciusban pótolják
majd az akciót. Természetesen a Bordányi Hírekből értesülhetnek majd a pontos időpontról.
SEGÍTSÉG A HELYI NÉMETH CSALÁD RÉSZÉRE

Számla a felajánlások fogadásához
A Németh család megsegítésére példaértékű összefogás van
kibontakozóban Bordányban és a környező településeken.
Sokan keresik önkormányzatunkat, hogy szeretnének segíteni a családon, támogatni a gyerekeket, amelyet ezúton is köszönünk. Az önkormányzat a támogatások fogadásához biztosítja a K&H Banknál vezetett letéti számláját, az ide érkező
adományokat teljes mértékben a család számára teszi elérhetővé. Bordány Községi Önkormányzat - Letéti Számla
10402142-21423516-03540000
Az átutalási megbízáson kérjük tüntessék fel a támogatási
célt: „Németh család”
A SZŰRŐBUSZ A BORDÁNYI FALUHÁZNÁL LESZ

Tüdőszűrési lehetőség jövő héten
Bordány községben a lakossági tüdőszűrést 2012.02.13-16.
között / 4 szűrési nap /
ütemeztük be. 40 éves
kor felett a tüdőszűrő
vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen
vehető igénybe. 40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésért
térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 860 Ft, járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető. A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat.
Térítési díj: 860 Ft. Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő
vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló
1993. évi LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők
szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények: szakközépiskola, szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a
készségfejlesztő speciális szakiskolát és a felsőoktatási intézmény. A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosá-

nak beutalója szükséges. A 40 év feletti biztosítottak részére
az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni,
amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó
vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek
felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet. A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük.
Térítési díj: 860 Ft.
A tüdőszűrés térítési díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját befizetni. A befizetést, igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki
a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre
jelentkező páciens.
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzák Dr. Takács Ildikó
és Dr. Frányó Ildikó háziorvosok részére. A térítésmentes
szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes
Tüdőgondozó Intézetben /Mórahalom/. A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása, akár térítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó Intézet / Mórahalom /
IDŐJÓS
végzi el. Szűrési időpontok: 2012.02.13.
Hétfő 09:00-14:00, 2012.02.14. Kedd
Hétfő
09:00-14:00, 2012.02.15. Szerda 09:00-6 °C
14:00, 2012.02.16. Csütörtök 09:00-14:00.
-19
°C
Szűrés helyszíne: Faluház előtt (Park tér 1.).
Hószállingózás
A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat
(betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyáKedd
jukat szíveskedjenek magukkal hozni a tü-4 °C
dőszűrésre. Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!
-14 °C
Zord nap

Vadgesztenye Étterem tájékoztató
A heti menü megrendelését előző hét pénteken
Szerda
14 óráig, ha nem egész hétre kéri, a megelőző
-2 °C
nap 12 óráig szíveskedjen leadni! Elérhetősé-12 °C
gek: 0630/-973-5229 és 0662/288-042. A menük ára kiszállítva: 650 Ft/adag, helyben 600 Hószállingózás
Ft/adag. Csomagolás: 70 Ft/adag, csak főétel ára: 550 Ft/adag. Pénteki tésztás napon: Tészta:
Csütörtök
300 Ft/adag, leves: 370 Ft/adag, csomagolás: 45
-2 °C
Ft/adag.
-10 °C
04.25. H
02.13.

Havazás

Csirkés lasagne

Zöldbab leves

Majorannás marhatokány rizzsel,
vegyes vágott

02.14. K

Tejszínes brokkolis csirkemell-filé
galuskával

Zöldséges
árpagyöngyleves
02.15. SZ

Savanyú káposztával töltött dagadó
hagymás törtburgonyával
Paradicsomos káposzta főtt hússal

Sertés húsleves

Csirkecomb-filé rántva petrezselymes
burgonyával, csemege dinnye

02.16. CS

Pangassius halfilé sajtos bundában
burgonyapürével, kompót

Zöldborsó leves
csipetkével
02.17. P

Babgulyás füstölt
csülökkel

Csőben sült kolbászos tészta, csemege
uborka
Tejfölös nudli
Almás palacsinta
vaníliás cukorral

Borsos tokány
rizzsel, cékla

Péntek
-2 °C
-11 °C
Hószállingózás

Szombat
-2 °C
-11 °C
Zord nap

Vasárnap
0 °C
-6 °C
Erősen felhős

