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Pozitív döntés született, beindulhat a kerékpárút projekt
Bordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete február 29-én tartotta soron következő ülését a Faluházban. A képviselő-testület elfogadta a tavalyi év költségvetésének utolsó módosítását, amelynek keretében 5.954 ezer Ft-tal növelték meg a
költségvetés bevételi és kiadási főösszegét. Erre elsősorban az elnyert pályázati támogatások, a normatív támogatások emelkedése miatt volt szükség, hiszen a zárszámadáskor már a végleges adatokkal kell majd számolni. A képviselők elfogadták a település intézményeinek átdolgozott alapító okiratait is, a módosításokat a törvényi változások tették szükségessé. Az ülésen sor
került a Bordány Községi Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának, illetve közbeszerzési tervének megvitatására, elfogadására. Majd
ezt követően a képviselők a DAOP-3.1.2/A-11
azonosítószámú, kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázat megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárás megindításáról, a közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
szavaztak. Mivel pozitív döntés született, megindulhat a Bordányt a Sziksósfürdővel összekötő kerékpárút, bordányi szakaszát érintő beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeképpen kiválaszthatják majd azt a vállalkozót, aki a nyár végéig elvégzi a munkát.
TÁJÉKOZTATÓ GAZDÁKNAK, ŐSTERMELŐKNEK

Az aktuális adóváltozásokról
Adózással kapcsolatos változásokról tájékoztatják az őstermelőket, gazdákat. Az őstermelőket, családi gazdálkodókat,
mezőgazdasági vállalkozókat érintő adózási és társadalombiztosítási változásokról tartanak tájékoztatót március 6-án,
kedden 17 órától a bordányi Faluházban. A fórumra nem csak
Bordányból, hanem a környező településekről is várják a mezőgazdászokat és a könyvelőket is. A Fenntartható Homokhátság program keretében a családi gazdálkodóknak, mezőgazdasági vállalkozóknak és az őstermelőknek minden évben szeretnénk tájékoztatást tartani az aktuális adóváltozásokról. Pestuka Gabriella a NAV Dél-alföldi Regionális Adóigazgatóságának osztályvezetője többek között az őstermelői
adózás szabályairól fog beszélni, de felhívja majd a figyelmet arra is, hogy hogyan változott az őstermelői jövedelem
meghatározása. A tervek szerint szó esik a támogatások és
költségek elszámolásáról, valamint az adóelőleg levonásról.
A szakember a társadalombiztosítási szabályokról, bérkompenzációról, és a szuperbruttósításról is tájékoztatja a hallgatóságot. A tájékoztató ingyenes, mindenkit sok szeretettel
várnak a szervezők és az előadók!
KÖVETKEZŐ A FAÜLTETÉSI PROGRAM LESZ

Tovább folytatódik a faluszépítés
Az Intézmény-fenntartási és
Településüzemeltetési Intézmény munkatársai a külterületi csatorna- és útkarbantartási
munkálatok mellett tovább
folytatják a faluszépítési feladatokat is. Csütörtökön fejezték be a Park teret körülvevő
sövény nyírását, amelynek kö-

szönhetően a tavaszi rügyfakadáskor megújul a zöld sáv a Faluház körül. A sövény alacsonyabb, könnyebben gondozható
lesz, így a park egy sokkal rendezettebb, átláthatóbb képet
mutat majd. A tervek szerint néhány utcában megindul a fásítás is, a leglátványosabb minden bizonnyal a Felszabadulás
utcai faültetés lesz, hiszen a tervek szerint finn, román és spanyol fiatalok ültetnek majd egy-egy fát a falu második legforgalmasabb utcájában. Mint arról már korábban beszámoltunk, egy nemzetközi ifjúsági csereprogram keretében március közepén érkezik hozzánk minden országból hat-hat fiatal és egy kísérő, a csereprogram témája pedig a környezetvédelem lesz, amelyhez rendkívül jól illeszkedik a “Mindenki
ültessen egy fát” program is.
IDÉN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE LEGELŐSZÖR

Megválasztották az év hóemberét
Az interneten, egy közösségi oldalon lehetett szavazni az év
bordányi hóemberére, amelyet a Faluház által meghirdetett
hóemberépítő verseny keretében készítettek el bordányi családok és csapatok. Az év hóembere címet a Csipet-csapat nevet viselő hóember szerezte meg (képünkön). A hóembert építő csapat tagjai: Czékus Gábor, Páger Nikoletta,
Pintér Katalin, Pintér Mihály, Takács
Attila és Turcsik Bálint. Mint megtudtuk, a szavazás lezárását követően,
szinte pár perccel később már átvette a
vezetést a Bob és Picur nevet viselő
hóember párosítás, azonban ezt a szép
hajrát a szabályok értelmében már
nem tudta figyelembe venni a zsűri. A
jó időnek köszönhetően a mesteri alkotások már egybeolvadtak az anyafölddel, azonban ígéretet
kaptunk arra, hogy a versenyt jövőre ismét meghirdeti majd a
Bordányi Faluház.

II. SANA ORIENTÁLIS- ÉS MODERN TÁNCGÁLA

EGY NAPPAL HALASZTOTTÁK A GYŰJTŐAKCIÓT

Bordányi szereplőkkel az élen

Hulladékgyűjtés március 11-én lesz

2012. március 10-én, szombaton 17 órai kezdettel, második
alkalommal kerül megrendezésre a táncgála. A rendezvénynek a Bordányi Faluház (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér)
ad helyet. Fellépnek: Sana Hastánccsoport, Dukát Erika,
Kissné Ottmár Csilla, Amaani Hastánccsoport, Jezsoviczki
Sarolta, Ádám Jenő Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói, Classicon Kulturális és Tánc Sport Egyesület, Hayat
Hastánc Egyesület és a Renadance Modern Tánccsoport. A

Az ifjúsági önkormányzat legutóbbi, február 28-ai ülésén
döntött arról, hogy a papír- és fémhulladék gyűjtőakciót a korábban meghirdetett március 10-ei időpont helyett március
11-én, vasárnap rendezi meg. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben módja és lehetősége van rá, a háztartásban felgyülemlett papír- és fémhulladékot vasárnap reggel 9 óráig helyezzék ki a ház elé. Annak érdekében, hogy a fémhulladékot
idegenek ne tudják begyűjteni, az a megoldás is megfelelő,
hogy azt a kerítésen belül helyezik el, és egy reklámtáska kapura történő kiakasztásával jelzik, hogy van olyan fémhulladék, amelyet szívesen felajánlanának a fiatalok számára.
Ilyen esetben a gyűjtésben résztvevő fiatalok becsöngetnek
majd. A hulladékról telefonon is értesíthetik a fiatalokat a
Bordányi Ifjúsági Információs Pontban, vagy annak telefonszámán: 0662/588-131. A gyűjtés során mind a polgárőrség,
mind a körzeti megbízottunk kiemelt támogatásáról biztosította az ifjúsági önkormányzatot. Tehát, ha idegeneket látnak
a településen, akik veszélyeztetik az akció sikerét, kérjük haladéktalanul értesítsék rendőrünket, polgárőreinket.

belépő ára 500 Ft. Jegyek elővételben is kaphatóak a Faluház
információs pultjánál. További információkért fordulhatnak
személyesen is Simon Renátához. További elérhetőségei:
0630/851-9540, simonrenatamelitta@gmail.com vagy
www.sanahastanc.eoldal.hu oldalon.
A TOVÁBBFOLYTATÁS REMÉNYÉBEN VÁLTAK EL

Véget ért a dettai közös program
Február 27-én, hétfőn testvértelepülésünkön, Dettán zárták
be hivatalosan a “Sport a közös nyelv ami összeköt” címet viselő pályázati programot. A programzáró eseményen dettai és
bordányi civil szervezetek vezetői, intézményvezetők, valamint az önkormányzatot reprezentáló képviselők, alpolgármesterek, polgármesterek vettek részt. A jelenlévőket elsőként Samantu Gerhart alpolgármester köszöntötte, majd Petru Roman polgármester a teljes pályázati programot összefoglalva a legfontosabb eredményekről, a folytatás lehetőségeiről beszélt. Tanács Gábor, Bordány község polgármestere
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megköszönte mind a pályázat menedzsmentjének, mind a
résztvevőknek a közös munkát. Ő is felhívta a figyelmet a továbbfolytatás lehetőségére, amelyhez a forrást remélhetőleg
a továbbiakban is biztosítani lehet majd Európai Uniós forrásokból. A résztvevők ezt követően egy a projekt tevékenységeit bemutató kisfilmet tekinthettek meg, majd tovább folytatódtak a Bordányban megkezdett egyeztetések a civil szervezetek, intézmények között, amelynek végén keretszerződést írtak alá a felek újabb tevékenységek megvalósításának
érdekében. A rendezvény ebéddel zárult. Hasonló forgatókönyv szerint zajlott múlt héten szerdán a bordányi projektzáró esemény is, amikor a településünk fogadta a dettai delegációt.
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