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Közmeghallgatással egybekötött falugyűlés
1996. december IG·fm közmeghallgatással egybekötött falugyű
lés volt Bogácson a Művelődési házban. Mintegy 130 fő választó
polgár jelenlétében a képviselő-testület nevében Szajlai Sándor
polgármester köszöntötte a megjelenteket és ezt követően beszá
molt az 1996. évben végzett önkormányzati munkáról.
Elöljáróban stalisztikai adatokat mondott.

Községünk állandó lakosainak sz<Íma: 2 1 07 fő. I 996-ban eddig 37

gyermek szliletett, 30-an meghaltak. Házasságot kötött 6 pár. Családi
lakóházak száma: 895. Üdülők száma: 348.

Az önkonnányzathoz tanozó részben önálló intézmények rnunk<'iját

sorra énékehe majd áttél1 az önkOlmányzati vagyon működtetésére.

Hangsúlyozta. hogy az intézmények a költségvetésben biztosított

pénzeszközökből biztonságosan gazdálkodtak. A volt cserépfalui lak

tanya vásárlási értékét az önkOlmányzat kigazdálkodta.

Szocitílpolitik<Í.nI 15 millió Ft-ot fordítottak, a támogatások odaÍlé

lése az önkomlányzati rendeletnek megfelelően történt.

(S:k. megjegy:és: a he/yi cigány kisehbség kép\'iseletében egyet/ell

s:eméfy sem jeleIIr meg.' A későbbiek során a: e/ő:ő él';falllgyl7!ések

munkatársai is dicséretet érdcmclnek.

Jónak értékelem az önkonllányzat és a lakosság kapcsolatát, mel1

megértést és t<Ímogatást tapasztalok mindkét részről.

Javaslom ai Ady E. utat az Erzsébet úttal összekötő kisköz kiszéle

sítését.

Az Ifjúság u. és József A.

u. közötti összekötő út építését. A

cserépi úti pincesor és a flirdőteriilet közötti út megépítését személy

gépkocsik sZ<Í.mára.

Az illeg,ilis szemétlemkást péld<Ísan szankcionálni kell.

Hóc:a Imre: Mikor lehet a szennyvízcsatomüm rácsatlakozni?
S=ajlai Sándo/' polgármester \vlas:a: A szennyvízcsatoma-h:Uózat

kivúelezői a munkálatok után a csapadékvíz-elvezelő árkokat eredeti
állapotban fogják visszaállítani.

Intézkedni fognak, hogy a hídról leesett takaróköveket helyükre

rakják vissza. A szcnnyvízcsatomára rácsatlakozni a szabványméré

sek és műszaki átadás ut<Í.n folyamatosan lehel.

Tő:sér Ferel/c: A község alsó részében nem lehet hallani a Fblgár

től elrérűen egyfels:ó/aló sem bes:élt rÓ/lik.)

mesteri Hivatal hangos hirdetését.

nyek. parkosítás, fásíti:ís, 10 db infonnációs oszlop kihelyezése, terep
rendezés és útépítés a Cscrépi úti pincesoron, új bogácsi prospektus

és megtévesztő több helyen. Javítsák ki és a jövőben legyenek gon

Az

idegenforgalom fejlesztését segítették a nyári nagyrendezvé

megjelentetése. Szomolyai úti Tajhüz átad{isa.

A nagyberuházásokról elmondta: vízbázist építettünk 71 millió Ft
értékben. A szennyvízcsatorna építése litemterv szerint folyik 344

millió Ft él1ékben, várhatóan 1996. július l -jéig befejeződik. A fUrdő
ben új WC épUIt 2.5 millió Ft-én.

A beszámoló után a polg,íllllester tájékoztatást adott az 1997-ben

várható változásokról és fejlesztésekről, az utak helyre<"illításáról, a
Szomolyai úti panoníma kilátó megépítéséről,

A köztisztaságjavítása érdekében I 997-ben - tekintettel a lakosság

közterheire az önkonTI<Í.n)rn.\1 átvállalja a szemétsz<Í.llítás díjál.

A lakoss<Í.g

Az önk0l11lányzat arra törekszik, hogy a közpénzek hasznos bcfek

tetéseken keresztül növekedjenek, hogy több jusson az itt élő emberek

sors<Ínak jobbításánt.

Músodik napirendi pontként Csetneki Ernőné jegy-tő ismenelte

az 1990 ótalllk-otott helyi rendeleteket.

EIT KÖVETŐEN A III. NAPIRENDEN BELÜL szár KÉRTEK:

Nél//ctlt Gm/a: útfelbomás miatt nem lehet a szemetet e1szállítani.

átyás:

Adál/I M

Jegenyesoron a csapadékvíz elvezctését sürgősen

meg kell csinálni. A csatomaépítők eltömték az árkokat. végezzenek
gondosabb munkM.

Koterkó Jál/osné: A zúgó hídról patakba esett takaróköveket emel

jék ki és hozz<Ík rendbe a hidat.

Farkas Gáhor: Köszönetét fejezte ki a rendezvényekért a rendez

Ádám Mátyás: Az infonnációs tábl<Ík német nyelvű felirata hibi.ís

dosabbak.

A Bogúcsi Kör vezetőségének véleménye v<Íltozatlanul az. hogy a

történelmi emlékoszlop helye az iskola előtt legyen vagy a rendőrség

előtti téren.

Gál Mihály: Egy éve vajúdik a történelmi emlékmű ügye. Bogács

önbecsülése lenne ez az emlékmű. A tervet Bodonyi Csaba építőmű
vész elkészítette. A megvil. Iósít<Ísm
Közgyűjtést akarunk szelvezni.

,!Felolvasta Hegyi Imrének, a B ,ícsi Kör elnökének levelé!./
ot
PolgármeSTer \'líla.ca:

A képviselő-testület egyhangúan döntött,

hogy emlékoszlopot a parókia melletti téren lehet felállítani.
dc jelen
számára
tehiÍ. I

leg ennek költségeit az önkonmínyzat nem tudja biztosítani, és nem
kív<Ín részt venni a közadakozás szervezésében.

Köztéri mííalkolások sorsáról később a csatorna megépítése és az

utak hclyrcállít,ísa ut<Ín döntsön az önkoll11ányzat.

Korerkó JánOSI/é: A községben lévő kereszteket újíttassa fel az ön

k0l11l<Í.nyzat. ha azok a község tulajdonai.
Verhóczki S<Í.ndor

kat tartalmaz, és korrekInek azt a megoldást tartouam volna, ha n1Ín
den. az önk0l11lányzatnak címzett levél felolvasi.ísra kerül.

Az első megbeszélést követően kb. I hónapon belül közöltem

Hegyi Imre b<Ícsival, hogy egy korábbi elképzelés szerinI az iskolai

étterem a főút felé bővLilhet, ezél1 az a hely nem szerencsés megoldás.

Az eredetileg ígért június végi testületi Ulés helyett csak szeptember

vények szervezőinek.

hónapban érkezett az önkonn,ínyzatnak címezve levél.

bLiszkcséggcl tölti el Bogi . í cs

bében ne kotorásszon pénz utí
: n

Dm'agó Miklós: Nagy megnyugvással fogadta a besz<Ímolól és

részéről előrellító és bölcs intézkedéssorozatot lálOlI.

A rendezvények megérdemlik a dicséretet. így a napokban tartott

idősek napi rendezvény is. ahol megható volt a kicsi óvodüsok és a na

gyobb iskolások szép műsora. Mindezekél1 az intézmények vezetői és

Gondolatok a szülöi
szeretetröl
Nap mint nap átéljük. adjuk és kapjuk. Mégis milyen nehéz megfo

galmazni. hogy mi is a szeretet. Honnan jön ez az érzés?

Egy meglönélll cseményrc épülő film főszereplőjc lelencházban

nŐI! fel. majd olyan nevc1őszlilőknél. akik litölték. verték. mcgal:ízták.

Daragó Miklós: Ötleteket mindenki tudna adni, de a lakosság zse

Farkas Tibor: Szabad akaratából mindenki támogathatja a gyűjtést.
Több hozz<Íszólás. javaslat nem hangzott el, az ülést bez<Írt"ík.

DW'agó Károly

Valóban így van. A szcretet ami bennünk van azokra az élmények

re épül, amit szUleinktől kaptunk az életünk első pillanat"ítól. A kapott

gondoskodi.ís.

A szeretetnek védőereje van. Könnyebben viseljük el a bennünket

ért sérelmeket. kudarcokat. b:íntódásokal. ha érezzük családunk szere

tő. segítő gondoskod<Ísát. A gyellllek sz<Ímií. ra

években - szó szerint a testi-lelki e!!ész-"ié!! óloaa. Melel!. elfo!!adó
emberi kapcsolatokat nélkülöző gyel;llek f�jlődé;ében z<l\;;rok.

prob

Amikor idős férfiként nagyon beteg volt. bocs;ínatot kéJ1 feleségétől.

lénuík keletkeznek.

szolt: ..Nem a tc hibád. hogy ilyen volt<Í1. Aki soha nem kapott szerc

kor a szülő nem lehet vele. a j.íték,íban varázsolja maga mellé anyj:ít.

men durva. erőszakos volt hozzá és gyellllckeihez. A feleség így vála
tetet. az nem is tucl adni.'"

A gyennck számára az őt szerető felnőtt jelenléte a biztons<Í.g. Ami

apjjt, így enyhíti hiányukat.

fejleszté
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E közben utá
nozza mozdula
laikal. azonosul
véleményükkel.
nonmíikkal. s
így építi be azo
kat saját szemé
lyiségébe.
A szülőnek
szeretnie kel! a
gyerekeit. de ne
kívánja, hogy
gyemlckci min
den pillanatá
ban szeressék. Azok, akiknek azért van szükségük a gyerekeikre. hogy
velük igazolják házasságukat vagy életük értelmét, rosszul szeretnek.
Fejnek, hogy eJveszítik a gycmlck szeretetét, ezél1 semmit sem tagad
nak meg tőle, beleértve a csal<ícti élet jrcínyításüI is. Ha a gyerekek meg
érlik a szülők szcrctctéhségét, kőnyőrtelenUl kizsákmányolják őket.
Mint minden, ha lúlzásba viszik, k,íros. Így van ez a szeretcucl is!
A lúlvédö szeretet fojtogat. meggátolja il gyclmck ömíllóságának meg
felelő kiaJakulás.:ít. Az ilyen szülő f;:íltal;:íban az anya! ;:ítveszi a gyermek
től az élettel jüró feladatokat. aminek k;:íros következményei lehetnek.
A gyerek felnő anélkül. hogy éretté válml. Minthogy szinte nem a saját
énjével él. ezért nem is fejlesztheti ki a saját személyiségét. BátoI1ala
nabb. ügyellenebb Icsz az ilyen gyerek m,ís emberekkel való kapcsola
I,í- ban,
Megmamd anyjától rliggő örök gyenneknek.
A szeretetről szóló rövid elmélkedésemet bcfejezem Szent P.íl apos
tol szeretethimnuszából vett részlettel:
.. S:óljak hál' emherek ragy angyalok nyeh'én,
Ha s:ere/et nincs hellllem,

Csak :engő érc ragyok mgy pel/gő L'illlhalolll.
legyel/ hál' prófé/áló tehetségem.

Isme/jem hár a: öss:es Titkukar és /Júlldell TI/dumál/w,
.
Legyen akkora hi/em. hugy kegyeket mo:gassak.
Ha .eere/e/ nil/cs hellnclII.
Mit selll érek ..

Tótlmé Szuromi Irén
s:uciálpedagóglIS-Ó\'udal'c:e/ő

Életet az éveknek
Ha s:í\', s:ell1, s:dlell1

hanyarlani ke:d: Ile legyillTs,

afia/alság fénye kials:ik

a: örege/ öri:d. me/egí/sd.
Apád, anyád, nénéd. háyád,

.ló s:óml s:olgáld, Ile legyill/s,
barátod,féljed.feleséged

sorsl/kar sorsodnak rekimsd.
Ápolónó. mgy o}"ms, ha mgy,
Ile jitYll1óld él'eit, Ile legyin/s.

/Így gyógyítsd. ápold. miII/ fiatalt.

csak I/e legyints, csak

l/l.'

legyillfs..

"Mária Béla"

Az intézményes gondoskcxli.;;t az idős emberekről 198 1 szeptemberé
ben 3 nap alatt kellell megszelvezni. men Icsz6ltak a megyéről. így hát
Jankó Ltjosnéval - Lenke nénivel- elindultunk .szervezni és az első nap
1981. szeptember 21-én már IS-cn jöttek CI a könyvtár melleui kis klub�
.szobába. Itt alakult meg az öregek napközi otthona, és egy évig ide jár
tunk. míg az EI-L,<;ébct úti otthonunkat átalakították.
"Az első nap az ideiglenes napközi otthonban. Megható a gyülekezés
és az első közös ebéd (rámolt knllnplileves, túrógombóc). Ezt a kél mon
datOl jegyeztem be a naplóba akkor.

3

Még !'na is megkönnyczcm. ha visszagondolok azoml a megtört arcok
ráncos kezekre.- Nagy Gyuri bácsi, Tukkos mama, Bacso Róza néni.
?dnni néni, Kuri Jóska bácsi. Ilike néni. Ki-ki oottal. mankóval. tolókocsi
val. de mindennap jöttek, és p<ír óm hosszat együtt töltöttünk.
A rendszeres étkeztetésen kívül mindig igyekeztünk mosolyt, derGt vin
ni a mcgf;:íradt hétköznapokba.
Az elmúlt 1 5
év alatt 85-en j,ír
tak
aminek a hivata
los neve 1987-től
Idősek Klubja. A
klubunk most a
volt Bölcsőde he
lyén, a falu köze
pén van.
A Illunk;:ínk
hoz lal10zik a
szociMis étkczle�
tés és a házi se
gítségnyújti"i is. A szociális étkeztetést a tiszteletdíjas ebédkihordók látják
cl. igen lelkiismeretes munkával.
Az elmúlt évek
ben sokfelé júr
tunk kir.índulni
is:--Yoltunk Lilla
füredcn, ThIlY"n.a vil<Íg dolg
Miskolcon,
Többször meg
fordultunk Szo
molydn. Cserép
v{rralján, Tcll'don.
Legutóbb T isza
újvürosban vol
lunk, valamint
megnéztük Mezőkövcsdcn Takács Istvün életmű-ki<íllítÜsÚt.
Jó a kapcsolalunk az Általános Iskolával és az Óvcxlával. Gyaknm jön
nek köszönteni az időseket. kedves kis műsOlTdl, ajándékkal.
A renntm16nk
il oogácsi önkor
m,ín)'ltH, ezek
ben a nehéz é
vekben is bizto
sílja az intéz
mény :wvana1an
működéséL
Ezért is sze
retnénk. ha mi
nél többen i
génybe vennék a
klub szolgáltatá
sait. hiszen na
gyon kedvezőek a térítési díjak.
Az Idősek Klubjüba többréle újs<Íg jár. van színes IV, video, lemezját
szó. különféle társasjütékok, Csak az első nap nehéz, aki ide beinltkozik.
men ha valami
oknál fogva púr
napig zálVi.l tar�
tunk, már hi
ányzik a klub mondjük töb
ben.
A mi mottónk
tovübbra is "ne
csak éveket ad
junk az életnek,
hanem életel is
az éveknek. "
ra,

Dorogi 1I1ihályné
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Jankó Róbert: Éljünk a
helyi lehetöségekkel!
Bogács gyönyörű földrajzi fckvésű kqzség. A liszta levegő. a ter

málvíz. a zamatos bor sok-sok vendéget csalogat ide évente. A "Bog

ácsi ősz" legutóbbi számában olvashalluk, hogy ebben az évben 236

ezer ember látogatta meg fUrdőnket. Ezek az emberek valószínmeg
tudják. hogy : ..A víz önmagában jótékony hal<Ísú, mert felfrissíti a

bŐlt, megnyugtatja a vegetatív idegrendszert, derűt és jókedélyt köl

csönöz. Ezen felül az úszás a test teljes izomzatál is ,ítmozgatja.

tanulónk üllt rajthoz. A sponiskolüs gyerekek között helytálhak a mi

eink. 33 m-es mell úszásban Csendes Máté 5. helyezést én cl. Jankó

Gergely korosztúlyában mind a négy úszósZ<Ímban első helyezést én
el, ezzel az eredménnyel az összetett versenyt is megnyene. Egy hó
nappal később, november 25-26-án a Diákolimpia körzeti úszóversc
nyén több bogácsi gyerek én el figyelemre méltó eredményt:
Lányuk ered1/!ényei:
Kerékgyánó Agnes

TÓlh Klaudia

Kovács Karina

wrös Anita

SOm

SOm

50 m

50

III

mell
gyurs
hál

hát

II. hely
III. hely
III. hely
I I I. hely

I I . korcsoponos lányok csapata (RtI'kas Kilti. Kovács Karina. T óth

Klaudia, Torös Rita) a 4x50

III

gyorsúsZ<Ísban III. helyell végzett.

Fitík ercdményei:

MizseI' Attila

Csendes M,íté

Lémín József

Jankó Gergely

50

III

50 m

50

50

III
III

hát

mell
gyurs

gyors

III. hely
I I . hely
III. hely
I. hely

I. korcsopOltos fiúk csapata (Bcnyovszki Bálint. Orosz Gergely, Farkas

Rich.:ird, Miz.';;cr Attila, I-Iócza Attila, Cscndes M,íté, Nagy Kornél,
Mikesz AHila. Lénán JÓ7_"Cf)� IOx50 III váltóban II. "'-")'CII végzet\.

Mint az élet minden terliletén. úgy a spO!tban is Illeg kell küzdeni

a sikerekélt. Ezek a gyerekek bebizonyítol1<Ík, hogy a rendszeres

edzések eredményhez vezetnek. Megérdemlik, hogy a jövőben is fog
lalkozzunk velük, fejlesszük képességüket. Köszönetet mondok az
önkornl,ínyzatnak. amién biztosítottük

il

gyerekek szálmíra az ingye

nes stranclbelépőt. Köszönet illeti a fürdő dolgozóit, akik a megfelelő

hőmérsékletű víz keverésével megteremtették az edzések oplilll<Ílis

lehetőségél.

Az

.Iankó Gergely

�

üs ás a kLilönböző szervek egészségben tan.ísának egyik leg

fontosabb eszköze.

Tal1<Ísjavító hat,ísa pÓlO1hatatJan. Aki rendszeresen úszik. az tanúsÍI

Éljünk

il

községUnk adta lehetőségekkel!

hatja. hogy nem zsibbad cl il híba a keringés elégtelen volta miatt. és
nem rullad ki a Jépcsöjánís közben. Reggel könnyebb a felkelés, esle

jallkó Róbel1

lís:ásokraró

pedig nyugocR <l1Jihenés." (fttrin L.)
Sok ember sz<Íz, sől ezer kilomélel1 meglesz, hogy felUdUlhessen

strandfürdőnk kellemes vizében. Tal<Ín az ősz végi, a léli és a kora ta

Szép eredntényt ért el

lenne a fürdésre, az úsz<Ísra, Mindn)"Jjunk szervezete igényelné az ef

Zilai Piler - a Bogácsi Zcneiskola I'Olr kiirtös lIöl'l!/Idéke - a Mis

vaszi ..nyugodIabb" időben a bogácsi lakosoknak is löbb lehelőségUk

féle felfrissUlésl.

kolci Ze/lcm(ÍI'Ó:eri S:akkö:épiskola IV é\j'olyamus kiirröse

hra\'líros

reljesír/llél/yél'e! igen s:ép eredlllényr én el Pécsel/ a :enc/llt'ÍI'Ó:eti

Napjainkban egyre több iskola szervezi meg tanulói szám.íra a

s:akkö:épiskolák kt'irrösci s:ámára rel/de:e" ors:ágos \·ersellyel/. r\:

teile ezt. Az elmúlt évek alall a tökélelesítésl keresve az oktat�ís for

Pérer hall/adik helyc:ésr ért el /Így. hogy a "erscny :slí/'lje /lelll adorr

rendszeres úSZ<Ísoklatást. A bog<Ícsi iskola mi-Ír hat évvel czelőn meg

mi-Íja v:ílIOZOtl, de a t<l11alma nem: a helyi önkonmínyzatnak és a kü

lönböző pály�ízalOkon nyelt pénzeknek köszönhetően

<IZ

alsós tanu

lók sz.ílmíra megmaradt a lehetőség az ingyenes úszástanulásra.

urs:ág

16 s:akkü:épiskulájáhól \usellyhe állt kiirrüsök kö:ii! Zilai

ki első helye:ést

LapIllIk s:akes:rősége lIen'hell

'úllok a IIII'íl'é,cpályálw:.

grallt/álok és tOlúhhi sikereker kí

Sok tanuló életében először az úszásoktatús alkalmüval jár a stran

don. Van. aki hamar megkedveli a vizet. s később szüleit is rübíJja a

gyakori fürdőzésre. De akad egy-két olyan gyerek is, akiben sokáig

megmarad a görcsös félelem. Nekik

il

szUlők sokat segílenének egy

egy közös hétvégi fürdőlátogatússal.
�A

b

lanulók lö bségének

;ikerUl

elsaj,ítítani az úszás technik.:iját.

Ezután mür döntően a szUlőn múlik a gyakorlús lehetőségének bizto
sítása. Közel húsz szUlő kérésére januürtól májusig és most a késő
őszi időszakban heti kél alkalommal úszóedzést tal10llam. E rövid

időn belUl is megmutatkozott ezeknél a gyerekeknél az úszás jóté
kony hat,ísa: jobb leli az étvágyuk. kiegyensúlyozoltabbakki-Í vúJtak.

nőtt az akaraterejUk, s egy tanuló évek óla meglévő betegsége (tyúk
mell) elmúlt.

Az utóbbi években a bogácsi iskola tanulói szép eredményeket ér
tek cl az úszósponban. A legfrissebb eredményeket megemlíleném:
október 16-:ín a Mezőkövesdi SE ült"l szervezell úszóversenyen hal

Daragó Károly

Bogács Község Ön kormány
zatának 9/1996. (XII. l7.)
számú rendelete
az idegenforgalmi adóról
A többször módosított J 990. évi C. tör

vény I. § (l) bekezdésében kapott felhatal
mazás alapján Bogács

Község Önkor

mányzata a 11/1991. (Xl. 29.) számú ön
kormányzati rendeletével bevezetett ide
genforgalmi adóval kapcsolatban -

CI

helyi

sajátosságokra is rigyelemmel - a követke
ző rendeletet alkotja.

első napján kelezetkezik.

(4)

Az adó bevallása, befizetése

Az építmény használatának szünetc

lése az adókötelezettséget nem érinti.

genforgalmi adóról a tárgyhónapot követő

4.

§
(I) Mentes a 2. § (a) pontja szerinti adó

ács Község Önkolmányzatának adóbesze

a) 18. életévét be nem töltött, továbbá a

számlával rendelkező beszedésre kötelezett

kötelezettség alól:

70. életévét betöltött magánszemély,

b) az egészségügyi, szociális intézmény

ben ellátott magánszemély,

c) a közép- és felsőfokú oktatási intéz

ménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony,

A rendelet hatálya

ló egyéb jogviszony alapján, hatóság vagy

I. §
A rendelet hatálya Bogács község köz

képzés, szakmai átképzés, szervezeti szak·

bíróság intézkedése folytán, a szakmunkás

tevékenység végzése céljából az önkor·

Adókötelezettség, az adó alanya
2. §

( I ) Adókötelezettség terheli azt

a./ a magánszemély t, aki nem állandó la

kosként az önkonmínyzat illetékességi te

rülctén legalább egy vendégéjszakát ehölL

bJ aki az önkonnányzat illetékességi te

mányzat illetékességi területén tartózkodó
mag<ínszcmély, tovább,í

d) aki az önkormányzat illetékességi le

(2) Az adó Hlanya az ( I ) bekezdés b.

kötelezettség

esetében az, aki a naptári év első napján az
üdUlőépUlet tulajdonosa.

(3)

Az üdülőépület hasznos alapterülete

utáni idegenforgalmi adót félévenként kél

egyenlő részletben az adóév március 15-ig,
illetve szeptember l5-ig kell megfizetni.

5.

Hdóhatósághoz

het térni.

Amennyiben HZ üdlilőépületet az in

értékü jog terheli, akkor a tulajdonos és a

személy megállapodása, nyilatkozata sze

rinti személy. ennek hiányában a vagyoni
értékű jog gyakorlója az adó alanya.

(a) pontja szerinti adókötelezettség esetén:

a megkezdet! vendégéjszakák száma

(2)Az idegenforgalmi adó mértéke sze

(4)

Az

60 Fl/m2.

idegnforgalmi

adó

mértéke:

(l) A rendelet 2.

zetendő adót:

*

6. *

(a) pontja alapján fi-

a) kereskedelmi szálláshelyeken. az lidü
a

szolgáltat,"isért

esedékes

b) a szervezett üdülésre beutaltaktól a

beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt

Az üdülőépület utáni aclókötelezellség a

dott vendég után járó adót a szálláshelyi

keletkezik. Az eng.edély nélkül épült, vagy

anélkül használatba vett üdülő esetében az

Hdókötelezettség a tényleges használatba
vételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik az
évének

utolsó

napján. Az üdülőépUletnek az év első felé

az adóhatóság részére betekintésre be kell

mutatni.

relllllartÓ szerv,

c) a fizetővendéglátó szálláshelyen foga

díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közve
títésre jogosított szerv,

d) az a)-c) pont alá nem tartozó helyiség

üdülés

Záró rendelkezések
9. §

( I ) Az e rendeletben nem szabályozott

kérdésben a helyi <ldókról szóló, módosí

tott 1990. évi C törvény, az adózás rendjé

ről szóló, módosítolI 1990. évi XCI. tör
vény rendelkezései az irányadók.

3. *
( I ) Az adókötelezetlség keletkezése és

engedély kiadását követő év első napján

nen ellenőrizheti, vagy külön relhívásra azt

40 Ft

az Udülőépület hasznos alapterülete

lőtelepeken

használatbavételi, illetőleg a fennmaradási

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell

(3) Az idegenforgalmi adó alapja a 2. §

összeggel együtt az Uzemeltető,

megszUnése:

zetni, amiből megállapítható az eltöltött

tást a jegyző, vagy megbízottja a helyszí

gatlan-nyilvántartásba bejegyzetl vagyoni
vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult

8. §

( I ) Az adó beszedésére kötelezell köteles

olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) ve

(3) Az adó alapjául szolgáló nyilvántar

*

(I)Az idegenforgalmi adó alapja a 2.

mélyenként és vendégéjszakánként :

bcnyújlOlI megá.lJapodás esetén ettől el le

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

éjszakák számát, és a beszedetl idegenfor

(b) pontja szerinti adókötelezettség esetén:

üdülőépület megszünése

teljesÍlheti.

galmi adó összegét.

Az adó alapja és mértéke

(3) Több tulajdonos esetén il IlJlajdono
sok tulajdoni hányadaik arányában adó

(4)

a bankszámlával

a vendég nevél, címét, az eltöltött vendég�

alanyok. Valamennyi tulajdonos állHI írás
az

megbízással,

zátartozója.

sül lakásnak.

és

átutalási

nem rendelkező beszedésre kötelezett át

utalással vagy belföldi poslautalvánnyal

vendégéjszakák száma.

je, illetőleg a tulajdonos vagy a bcrlő hoz

rületén olyan Lidülésre, pihenésre alkalmas

megkötölI

(2) A fizetési kötelezettségei a bank

rületén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlő

épületnek a tulajdonosa. amely nem minő

ban

dési számlájára.

ismereti oktatás keretében, a szolgálati kö

telezeItség teljesítése, vagy a vállalkozási

pontja szerinti adófizetési

zetleknek az általuk beszedeIt helyi ide
15-ig kell bevallást tenni és befizeni Bog

Az adómentesség

a munkaviszony, a munkavégzésre irányu

igazgatási területére terjed ki.

7. §

(I) A 6. § szerint adóbeszedésre kötele

célj,íra

történő

(2) Jelen rendelet 1997. január l-jével

lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével

egyi de

jüleg hatályát veszti a 18/1995. (XII. 19.)

számú önkormányzati rendeleltel módosí
tott 11/1991. (XI. 29.) számú önkomlány
zati rendelet.

Bogács, 1996. december 17.

CselllekiErnőllé
jegy::.ő

Szajlai Sándor
polgármesTer

bérbevevőjétől

(használójától) az egész bérleti, használati
időre egy összegben a helyiség tulajdonosa
(haszonélvezője) vagy a helyiséggel ren

delkezni jogosult szedi be.

(2) Az (I) bekezdés szerini rizetendő ide

Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:

ben történő megszűnése esetén a lmísodik

genrorgalmi adót az adóbcszedésre kötele

szűnik.

beszedésél elmulaszlOlt<l, így az adó tény

tartós földhaszn,ílat, a

az adókötelezettség az átminősítés évének

tovúbbi értelmezésében beszedeIt adónak

galtanhaszn<í1ali jogát is -, a földhasználat

fél évre vonatkozó adókötelezettség meg

(3) Az lidlilőépület ütminősítése esetén

végén szűnik meg� illetve a következő év

zet! akkor is tartozik befizetni, ha annak

leges beszedésétől fUggetlenlil e rendelet

minősül.

I. vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a
haszonélvezet.

a

használat joga - ideértve a külföldiek in
és a lakás

Bogács Község
Képviselő-testületének
1 1/1996. (XII. 17.) sz. önk.

RENDELET

a gépjárműadóról
Bog<Ícs Község Képviselő-Iestlilete II he
lyi Önkonnányzatokr61 szóló 1 990. évi
LXV. tv. 1 6. * /ll bekezdésében. a módo
sított 1 99 1 . évi LXXX I I . tv. I/a � /1/ be·
kezdésében foglaltak alapjüll az ahíbbi ren
deletet alkotjeL
Gépjárműadó alapja
1. *
/ l l Az adó alapja - a /2/ bekezdésben
foglaltak kivételével - a gépjálműnek a
forgalmi engedélyben feltüntetett saját tö
mege (önsúlya)
/2/ Tehergépjármű esetében - ide nem
értve a nyergesvontató! - az adó alapja a
forgalmi engedélyben reltüntetett saját tö
meg /önsúlyl növelve a terhelhetőség (rak
súly) 50%-�ívaL
Adó mértéke
2. §
/ 1 / Az évi adótétel - a /2/ bekezdésben
foglaltak kivételével - az l . §-ban mcgha
l<ÍrOZQlt adóalap minden megkezdett 100
kilogramja ut<Ín 400 FI.
/2/ A mOlOrkerékp<Ír. a lakókocsi. a lakó
autó és a s<Ítras ut<Ínfutó adója évi 2.000 Ft.
Jelen rendelet 1 997. janu.ír l -jén lép ha
t<Ílyba.

Bogács, 1 996. december 1 7.
CselllekiE,."őné
jegy:ő-:._ _

Szajlai Sándor
polgármester

Bogács Község Önkormány
zatának 8/1996 (XII. 17.) sz.
önkormányzati rendelete
az építési engedély alapján végezhető
egyes építési munkákról

Bogács Község Önkornlilnyzat Képvise
IŐ-lestLiletc a helyi önkonmínyzatokról szó
ló 1 990. évi LXV. tv. 16. , ( 1 ) bekezdésében,
valamint az építésLigyről szóló 1 964. évi II I.
tv. 54. § (3) bekezdésében kapott felhatal
mazás alapj,ín községrendczési, községképi,
környezetvédelmi és közlekedésbizlOnsági
érdekeinek érvényesítése céljából. tovúbbi.Í.
az építési és használatbavételi engedélyezé
si eljárásról szóló többször módosított
1 1/1986. ( X I I . 30.) ÉVM számú rendelet
8. § 20. pontja. valamint a többször módosí
tOll 2/1986. ( I I . 27.) ÉVM szám ú rendelettel
közzétett Országos Építésligyi Szabályzat
72. § (2) bekezdésére figyelemmel a követ
kező rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
I. �
E rendelet hat<Ílya kiterjed Bog<Ícs köz
ség teljes közigazgatiÍsi területére.

Az építési engedélyhez kötött építési
munkák
2 �
A következő építési munkák - a
1 1/ 1 986. (X I I . 30.) EVM-rendelet 8. §-ban
előírtakon kívUl építési (elhelyezési) enge
dély alapján végezhetők:
a./ A község bel- és külterületén egya
ránt minden olyan kirakat, rekhímhordozó,
hirdetőberendezés elhelyezése, hirdetések.
reklámok épülethomlokz<ltra és nlÍnden
olyan fal fel ületre restése, idomokkal és be
tűkkel történő kirakása, amely közterület
felől látható, függetlenül annak méretétől,
az elhelyezés helyétől és módjától.
b./ Az l m2-nél nagyobb felületű cég- és
címtábla, rLiggetlenlil az elhelyezés helyé
től és módjától
.
Építésügyi hatósági engedély
3. �
( I ) Az 5 ml_nél nagyobb reklám, vagy
hirdetőtábi<ík - a tiÍjképi követelmények ri
gyelembevételével, az érdekelt közlekedési
szakhatóság hozzájürulásával és fotómon
tázzsal igazolt kérelem alapján történő épí
tési engedélyezés esetén is csak a külterü
leten helyezhetők el.
(2) A község belteriiletét díjövezetekre
relosztó 4/1995. ( 1 1 . 2 8 . ) sZiÍmú önkor
m<Ínyzati rendelet 3. §-iÍban kiemeIt terü
letnek minősíteIt bi.Íllllely Cöldrészletén. il
Ietve azon földrészleteken álló épületeken
2 ml-nél nagyobb felületű hirdetőberen
dezésre építési engedély nem adható.
Az építési engedély kérelem és
mellékietei
4. �
Az e rendeletben szab,ílyozolt hirde
tőberendezések építési engedélyezéséhez
az építési és hasZIlcílatbavételi engedélye
zésről szóló többször módosítolt 1 2/1 986.
( XII. 30.) ÉVM számú rendelet 4. sZ<Ímú
mellékiete 3. pontjában meghatározolI
mellékleteket, illetve dokument,íciót kell il
kérelemhez csatolni.
5. §
(I) Bogács község jegyzője (továbbiak
b a n ; jegyző) községrendezési okokból
megállapítja, illetve megváltoztatja az in
gatlan házszámát.
(2) A jegyző közérdekből az ingatlan tu
.
l ajdonos ;\!
a házszám megállapít<ísával
egyidejűleg kötelezheti az ingatlan ház
számmal történő ellát<:Ísára és meghatároz
hatja a házszámtábla helyét, anyagát és az
elhelyezés módját.
Kötelezheti továbbá a tulajdonOSI a ked
vező utcakép kialakítása és megjelenése ér
dekében az egységesen elkészített ház
sz<Ímtábla beszerzésére, illetve alkalmaZ<Í
s<:Íra.

Egyéb rendelkezések
6. §
( I ) Az engedélyezési e1járásnl. a szakha
tós<Ígok közreműködésére az engedély nél
küL vagy engedélytől eltérő épílkezésckrc

az épílési és használatbavétel i engedélye.
zési elj<:Írásról szóló többször módosítolt
1 2/1 986. (XII. 30.) ÉVM számú rendelet
alkalmazása az irányadó.
(2) Az építési engedélyezési dokumentá
ciónak - az u tcaképbe. tájba illeszkedés
(tömeghomlokzatképzés, színezés, anyag
használal) igazolására - a homlokzati szí
nezést és anyaghasználatot, a telek zöldfe
lületi és burkolati kiképzését is rögzítő mű
leírást kell tartalmaznia. Az építési hatós<:Íg
fotómont<Ízs, t<Ívlati kép, illetve uteakép
benyújtásának kötelezeltségét is előírhatja.
(3) E rendeletet a közteriilet-haszmílati
hozzájárul<ís és használati díj megállapítü
s<Íról szóló önkormányzati rendelellel
együtt kell alkalmazni.
(4) A jelen rendelet 2. §-ban megjelölt
építési engedélyhez kÖlött munkiÍk elké
szültét a befejezést kövelő 15 napon belül a
jegyzőnél be kell jelenteni.
A rendelet hatálybalépése
7. §

( I ) Jelen rcndelct 1 997. január l -jévcl
lép hatályba.
Bogücs, 1 996. dcccmber 1 7 .
CselllekiEmőllé

Szajlai Sándor
pulgárlllesrcr

jegy:ő

.. Bogács Község
Onkormányzatának
10/1996. (XII. 17.) számú
rendelete
Tárgy: A helyi iparűzési adóról szóló
módosított 14/1991. (XI. 26.) sz. ünk.
rendelet módosítása

l. �.
A rendelet 5. § (I) bekezdése az alábbiak
szerint módosu l :
A z adó mértéke

( I ) Az adó mértéke - kereskedelmi tevé
kenységet rolytató viÍlIalkozó kivételével az adózó korrigált netló árbevételének
0,8%-a.
(2) Kereskedelmi tevékenységet folytató
adózó csetében it korrigült nettó ürbcvételé
nek 1 ,2%·a.
(3) Az alkalmi jelleggcl végzett árusÍ1<Ís
esc té n a 4. § (2) bekezdése alapján adózó
kat naponta 500 Ft iparüzési adófizetési
kötclezettség tcrheli.
2.§.
Jelen rendelet 1 997. január l -jével lép
hatályba.
Bogács. 1 996. december 1 7 .
CselnekiE1'1lőn é
je gy: ő

Szajlai Sándor
pulgál'/J /ester
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A beruházá sokról képekben . . .

Új pa"ilonsor

Decemberben átadásra kerülő benzinkút

a Fürdő területén

KIVITELEZÉS A VIOLA, TÁNCSICS ÉS ALKOTMÁNY UTCÁBAN

A

M EZŐKÖVESDI VíZMŰVEK VEZETŐI A H ELYSZÍ NEN ÉS ELLENŐRZIK

Felszabadítók ú t

A

MUNKÁT
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Óvodában járt a Mikulás....

Az

1997.

január l-jétől érvényesek a Strandfürdő új szolgáltatási díjai

STRANDFÜRDŐ SZOLGÁLTATÁS:

Teriilethas:llcílar; díj'

Felnő!! belépő

lakókocsi

[ 50 Ft

Gyennek, diák. kalona. nyugdíjas

90 FI

600 Ft/éjsz.

sátorhely 4 vagy több szem.

300 Ft/éjsz.

sátorhely I-3 személyes

200 Ft/éjsz.

sátorhely 4 vagy több szem.

500 Ftféjsz.

7 belépésre jogosító jegy (felnŐ1I) 950 Ft

sütorhely I-3 személyes

-WO FI/éjsz.

S:á//áshelys:ulgálralás a

7 belépésre jogosító jegy

személygépkocsi

250 FI/éjsz.

pillghell

(gycI111ck. di,ík. nyugdíjas)

550 FI

3 vagy több napos igénybevétel csctén

2 napos igénybevétel csctén
4.200 Fl

Idénybérlel 3 hóra

feinőIt

m i nden nap 1 6 órától V 1 .-IX.30.
minden nap 1-1- órától X . I .-IY.30.

gyennek /4- 1 4 évf

80 Fl

650 Fl/fő/éjsz.

1 400 Ft/fő/éjsz.

1 1 00 Fl/fő/éjsz.
gycnllck /4- 1 4 évi
3 vagy több napos igénybevétel esetén
1 300 Ft/fő/éjsz.
fclnőlt

1 2 .000 Fl

R:lnől1 délul.íni belépő

Fogad-lak kell/

2 napos igénybevétel cselén 800 Ft/fő/éjsz.

S:álláshely .Co/gá/farús :

Korlútlan havi bérlet

ISO Ft/éjsz.

személygépkocsi park.

(nincs külön fel nőn. gyennek. di,ík. nyug
díjas)

1 000 Ft/fő/éjsz.

TÁJ É KOZTATÓ A FÜRDŐ ÜNNEPI
NYIlVATARTÁSÁRÓL

KEMPING SZOLGÁLTATÁS :

Tcrmúl kemping:

Fogad-lak kemping:
1 996. december 24-én 9- 1 2 ,órüig.

Kell/pingál' s:elllélyenkénf .

Kell/pillgár s:l!/IIélyenkdm:

fel nőit

.JOO Fl/fő/éjsz.

(elnőtt

600 Ft/fő/éjsz.

gyermek. diük. nyugd.

300 Fl/fő/éjsz.

gyCllllCk. di:ík. nyugd.

500 Ft/rő/éjsz.

Tcrii/efhas:llálari díj:

(a fUrdőjegy ,-í rút is tat1almazza)

lakókocsi

december 25-26-án ZARVA.
december 3 1 -én 9- 1 7 óníig.
1 997. január l -jén 9- 1 7 ór<Íig

-l.SO Ft/éjsz.

larl nyitva a fürdő.

ÉKl'ESÍTÉS
A

Spor/kör vezetősége értesíri a /akosságot,
hogy évzáró

raggyíí/ésér

1996. december 29-én délután 3 órakor
tartja meg a

M(íl'e/ődési HázbC/lI.

M1NDENKlT SZÍVESEN LÁTNAK!

Bogácsi Té l
Bogács Község Önkormányzatának lapja
Szerkeszti:
a Szerkesztőbizottság
Felelős kiadó:
Szajlai Sándor polgármester
Szedés : GARAMOND Kiadványszerkesztő Stúdió
Eger, Tizeshonvéd
Nagy Kornél -J os:{(ílyos (clI/l/lá ra):a

u.

15.

