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Közérdekű közlemény!!!
Január l-jével meglijul a személyazonosító igazolvány. Az új személyazonosító igazolvány bankkártya formátumú é s hami
sítás eHen védett lesz. Ezzel együtt megváltozik az igazolvány kiváltásának és cseréjének rendje is . Korábban a területileg i l 
letékes rendőrkapitányság foglalkozott a személyazonosító igazolványok kiállításával és cseréjével, 2000. január l-jével ezt
a feladatot az újonnan létrehozott okmányirodák látják el. Térségünkben okmányiroda Mezőkövesden, Mátyás király
11 2 . sz. alatt fog működni. A korábbi gyakorlattól eltérően

ll.

2000. január l-jével a személyazonosító igazolvány kiváltásához

vagy cseréjéhez nem kell kérőlapot vásárolni.
Az igéllyléshez (eseréhez) szükséges:
•

személyazonosítás ra alkalmas okmány,

•

esetleges változásokat igazoló okmányok (pl. anyakönyvi kivonat, doktori oklevél),

•

aki személyazonosításra alkalmas okmánnyal nem rendelkezik:

•

•

3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat,

•

névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat,

•

külföldről hazatérteknél érvényes állampolgársági bizonyítvány,

bevándoroltak és menekültek esetében a jogállásukat igazoló okirat.

Az igénylő állal hozott igazolványfényképet - kérésre - az okmányirodák rögzítik. A személyazonosító igazolványt postai
úton kapja meg a kérelmező. Az állandó személyazonosító igazolvány kiállításának jelenlegi illetéke: 1500 Ft
IlIetékmellles a más személyazonosÍtó okmánnyal nem rendelkező:
•
•

14 éves polgár első személyazonosító igazolványának kiváltása, de csak a jogosultság elérésének évében,

a 70. életévét betöltött polgár igazolványa.

Közmeghallgatás és falugyűlés
1999. december 13-án közmeghaUgatással egybekötött falugyűlés volt

legtöbb munkája a Szociális Bizottságnak van. a legtöbb előterjesztést

a Művelődési Házban. Csetneki Ernőné jegyző köszöntötte a

is ez a bizottság terjesztette a Képviselőtestület elé eUogadásra. Az

Képviselőtestület tagjait, valamint a 80 főnyi részvevőt. A falugyüIést

alpolgármester a képviselői munkáján túl helyettesíti. illetve képviseli

a helyi önkormányzati csatorna egyenes adásban közvetítette, így a

az önkormányzatot a polgám1ester akadályoztatása esetén, segíti a

személyesen megjelenteken túl csaknem a község egész lakossága

bizottsági munkákat. valamint az ad hoc bizottságok tevékenységét.

figyelenm1el kísérhette az eseményeket a képernyőn keresztül.

és nemuto[só sorban a Bogácsi Újság egyik főszerkesztője. Az önkor

A jegyző megnyitója után Szajlai Sándor polgármester tájékoztatást

mányzat által hozott döntések végrehajtása a Polgánnesteri Hivatal

adott

feladata.

az

1999. évben végzetl önkormányzati munkákról, ezen belül a

beruházások

helyzetéről.

majd

2000.

a

évi

feladatokról.

A hivatal a munkáját a jegyző irányításával látja el jó színvonalon. Az

elképzelésekről.

önkonnányzathoz tartozó, részben önálló intézmények munkáját

1999. évben ez idáig született 2 1 fő, meghalt 28 fő. Házasságot kötött

folyamatosan értékeli az önkormányzat és

ID pár. Az állandó lakosok száma 2 139 fő.

eredményt mutat. Nem tért ki intézményenként az értékelésre,

az

értékelés általában jó
azt

a

lakosságnak jobban kell ismerni, lilivel valamennyi intézmény szol
Önkonnányzuti mUllka értékelése:

gáltatását szinte naponta igénybe veszik. Szükséges ellenben megje

Önkol1nányzatunk munkáját munkaterv szerinti. illetve rendkívüli

gyezni, hogy minden intézményben a vezetők és a dolgozók lelkiis

üléseken végezte, összesen 7 ülést tartott. Ez évben 10 rendeletet

meretesen végzik munkájukat, amiért köszönetet mondott.

fogadott el vagy módosított, illetve 101 határozatot hozott.

Ezek az intézmények

Az önkormányzat munkáját a tagjaiból megalakított bizottságok

Művelődési Ház, Védőnői Szolgálat, a Fürdő, és az egészet

segítik: a Pénzügyi Bizottság az önkormányzati gazdálkodás

koordináló, ellenőrző Polgármesteri Hivatal. Önkonnányzatunk a

elJenőrzése terén, az Ügyrendi Bizottság a rendeletek alkotása és

kötelező feladatokon túl, a helyi adonságok figyelembevételével vál

módosítása terén fejtett ki nagyobb mérvű munkát ez évben. A

lalkozási tevékenységgel is foglalkozik, ami közrejátszik

az

Általános Iskola, az Óvoda, Idősek Klubja.

az

itt élő em

berek megélhetésének javításában. De Inielőtt rátért ezen tevékeny
ség ismel1etésére, röviden szólt az ellátandó kötelező feladatokról. Az
intézmények üZemeltetésén túl

az

önkormányzat feladatát képezi a

víz- és csatornaszolgáltatás, közvilágítás, szemétszállitás, egészségügyi
ellátás, állatorvosi ellátás biztosítása, utak, hidak, járdák építése, kar
bantartása. belvízelvezetés. ravatalozóüZemeltetés. További feladat a
szociálpolitikai elJátás, valalnint a társszervekkel való kapcsolattartás,
ezeken túl több olyan feladat, ami a településünk életére kihatással
van. Ebben az évben közel 400 millió Ft-tal gazdálkodott az önkor
mányzat . Ebből a saját bevétel 220 millió Ft, mintegy 55%

--

legtöbb

önkonnányzatnál a saját bevétel csak 1O-20%-ot tesz ki. Az emlitett

Csendes, nyugodt

az

erdő

400 millió Ft 50%-a működésre került felhasználásra.
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Közmeghallgatás és falugyűlés
Hosszú évek óta ez az év a pénzügyi gazdálkodás terén a legnehe

•

A gazdálkodási koncepció megállapította a 2 000. január l -jétől ér

zebbnek bizonyult, figyelembe véve a természeti csapásokat és az az

vényes fürdő szolgáltatási árait: felnőtt belépő szezonban 400 Ft,

zal járó kiadásokat is. A fejlesztési beruházások elhúzódása átmene

szezonon kívül 300 Ft, gyermek-, diák-, nyugdíjasbelépő szezonban

ti pénzügyi nehézségeke! okozott, így a beruházásokhoz 40 millió FI

250 Ft, szezon kívül 200 Ft. Nem változott a kedvezményes jegyek

célhitelt volt szükséges felvenni az OTP-lŐl. A pénzügyi nehézségek

ára.

ellenére az önkormányzati alkalmazottak a flzetést és az egyéb jutta

Az önkornlányzat meghatározta a fürdő jövóbeni üzemeltetési for

tásokat időben megkapták, a bérlejlesztések idóben megtörténtek.

máját. Az önkonnányzat költségvetésében a vállalkozási tevékeny

Önkormányzatunk pénzügyi gazdálkodását a belvíz által okozott kár,

ség az új fejlesztések üzembe helyezésével oly nagy mérvűvé válik.

illetve a védekezés nagyban befolyásolta. Az említett természeti csa

hogy szükséges gazdasági társasági formában üzemeltetni a jövóben.

pás okozta kár IQ millió Fl-Qt tesz ki, ezen túli a lakosság részére oko

Ez azt jelenti, hogy a fürdő tulajdonosa továbbra is az önkonnányzat.

zott kár. A 10 millióval szemben 3,3 millió Ft támogatást kaptunk a

és az üzemeltetést a IOO%-ban önkormányzati tulajdonú KFT. végzi.

központi költségvetésből. Szükséges szólni településünk általános

A Kft. bérleti díjat fizet az önkormányzat részére minden évben. ez a

helyzetéről, a térség településeihez viszonyítva. Községünk kedvező

Kft. üzleti tervében kerül meghatározásra, anlit az önkormányzat

en kihasználta a termálvíz adta lehetőséget, felismerve az abban rej

hagy jóvá. A fürdő jelenleg főállásban lévő dolgozóit a Kft. fogja al·

lő távlati lehetőségeket A jelenlegi vezetés csak folytatja ezt az

kalmazni 2 0Cl 0. május l -jétől, illetve a Kft. megalakulásától.

irányt, a fejlesztések is ez irányba történtek, illetve az elkövetkező

Az eltöltött vendégéjszaka után fizetendő idegenforgalmi adót 100

időszakban is ez lesz a jellemző. Az idejövő vendég a fürdő szolgálta

Ft-ról 150 Ft-ra emelte az önkormányzat, 2()(X). január l -jétől. Újként

tásain túl kulturális programokhoz jut a nyári rendezvényeken belül.

kerül bevezetésre. hogy az engedéllyel rendelkező. szálláshely-érté

A rendezvények rendszeresek, a Művelődési Ház keretében történik

kesítéssel foglalkozó magánszemélyek - akik adófizetési kötelezett

a szervezés, Daragó Károly igazgató irányításával. Meghatározó a

ségüknek eleget tesznek - pályázat útjéín támogatást igényelhetnek

fesztiváli pincesor vendégfogadása, illetve annak színvonalának javu

az önkormányzattól a szálláshely korszerűsítésére. konúortfokozat

lása. Egyre több befektető, vállalkozó jelentkezik üzleti befektetésre.

javítására stb.

Az utóbbi idő fóbb befektetései a Villa Sederkyn, Jurta Gyennek
üdültetési Központ, Rajna Panzió stb. A lakosság egy része az ide

Egyéb iIlJon"áció:

genforgalomból él meg, vagy fizetővendéglátással foglalkozik, vagy

•

Ivóvízdíj: alapdíj megszűnik, vízdíjemelkedés április l-jétől várható.

pedig valamelyik vállalkozásban dolgozik. A településünk közműel

•

Csatornadíj: szintén növekszik a vízdíjjal egyidóben.

látottsága 100 %-os, kivéve az üdülőterületet, ahol csak részleges, de

•

Szippantott szennyvíz szállítási díja is növekedni fog.

a következő időszakban szükséges az üdülőterületen is a fejlesztés.

•

Kábel-tv üzemeltetés: Mint ismert Önök előlt is. 2 csatorna meg
szűnt, helyette 2 német adást sugároz. Az üzemeltetővel történő

A 2000. évi várható Je/adatok'

egyeztetés alapján a közeljövóben a Spektrum magyar tudományos

A Képviselőtestület 2 000. évi gazdálkodási koncepciójában meghatá

csatorna. magyar hanggal természetfilmeket bemutató csatorna. va

rozta a következőket.

lamint a Eurosport magyar hanggal fog üzemelni. Kábel-tv haszná

•

sének biztosításáról.
•

•

•

•

•

Díszkivilágítást készíttetett az önkormányzat. döntő részben vállal

Meghatározta, hogy a Jegenyesor út kerul megépítésre L ütemben,

kozói támogatásból. Ennek kettős célja van. az egyik, hogy a kará

nlintegy 16 millió Fl összegben, ehhez vidékfejlesztési pályázat út

csonyt és 2000. évet ünnepi hangulatban várja a község lakossága, a

ján nyertünk 6,8 millió Fl-ot.

másik pedig, hogy a nyári nagyobb rendezvények alatt hangulatos

Bclvízrendezés terén a meglévő tervek alapján L ütemben megépül

viJágítással köszöntsük a rendezvényeinkre idelátogató vendégeket.

a jegenyesoti vízelvezető árokrendszer, ehhez a szükséges pénzesz

A polgármester úr tájékoztatója végén az önkormányzat és saját ne

köz biztosított, szintén pályázat útján nyertünk 3,4 millió Ft-ot, a

vében is kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánt a

megépítés 9 millió Ft-ba kerül.

község lakosságának. A polgármester beszámolója és tájékoztatója

Szükségessé válik az iskola bővítése tetőtér-beépítéssel (ezt csak pá-

után szót kértek: Csabai Csaba, Farkas Tibor (Táncsics u.) Szerencsi

lyázati pénzzel tudjuk megvalósítani).

Józsefné, Borbély Frigyes, Balázs VendeL Daragó Miklós. Dorogi

Pályázati lehetőséggel valósulhat meg az út-, járdaépítés, valamint a

Mihályné, Szajlai László, Szerencsi Ottó. Szajlai Sándor polgármester

belvízrendezés további lehetősége.
•

lali díj emeléséről nem volt egyeztetés.

Gondoskodni kell a jövóben is az intézmények zavartalan működé

Az üdülőterület közművesítésének lehetőségét megvizsgálni szük

a felszólalók észrevételeire. kérdéseikre érdemi választ adott
Csetneki Emőllé jegyző

séges. az ottani tulajdonosok bevonásávaL
•

A jövő évben is ingyenes lesz a lakossági szemétszállítás

•

A közművekhez történő csatlakozási díj nem változik. ivóvíz 65 e
Ft, szennyvízcsatorna 6 0 e Ft.

•

Fürdőfejlesztések: hátsó pavilonsor tetőtér-beépítése, medence
összekötő járdák felújítása, fürdő előtt kulturált piactér kialakítása,
az új gyógyszolgáltatóház üzembe helyezése, az új fürdő megépíté
sének előkészítése.

•

A templom tetőszerkezetének felújításához 1.5millió Ft támogatást

•

A község virágosítására, fásítására 500 e Ft van tervezve.

biztosít az önkormányzat.

Téli álmát alussza a pincesor is
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ÉVEZREDFORDULÓ KÖZELBEN
A ma érvényben lévő időszámítás szerint néhány nap múlva elbú

akar beszélni, de ez megkerülhetetlen. Ha visszatekintünk, akkor

csúzlatjuk az ezerkilencszázas éveket. A sors ajándéka ez. Alka

láthatjuk, hogy a történelem vihara számtalanszor megrázta a
Szent Istváni-művet. Államunk egységét megcsonkította az égbe

lom arra, hogy évezredünk alkonyán visszatekintsünk, vizsgálód
junk közelebbi és távolabbi múltunk lörténései között. A ma élők
számára sokféle és összetett a m(ilt üZenete. ÖnértcHinknek,

gyelmen kivül hagyta a néprajzi tényeket, a földrajzi adottságokat

megszerLctt és megélt ludásunknak az a sajátossága. hogy ked

és a történelmi eredetet.

vünk, értchnünk szerint válogatunk a történelmi tények között. S

Azt hiszem, történelmi tűnődésünket most kapcsolhatjuk a má

természetünknek megfelelően általában a dicsŐl, a számunkra

kiáltóan igazságtalan trianoni békediktátum, amely teljesen fi

zetében sok minden megjelenik, sok olyan, amit szeretnénk elfe

hoz. Aligha erőltetett a párhuzam, ha a múltunkban történt
"
"rendszerváltozásokhoz hasonlítjuk ami mostanában történik
velünk. És mi a mostani rendszerváltozás lényege? Valószínüleg

lejteni, sok olyan, amit szeretnénk felnagyítani.

nem más, mint a jelenlegi legmodernebb állam megleremtése.

Itt Bogácson az elődök és természetesen a ma élő generációk kö

Millió kérdés a változtatásból adódó még megoldatlan tény sza

vetkezetes szellemi és anyagi értéket lerrnelő munkájának hoza

kadt ránk. Pl. korunk nem igazán szereti az állami kötöttségeket,

déka az a ,.képzeletbeli magaslat". ahonnét lehet és érdemes visz

de nem is igen tudunk nélküle meglenni. Naponta követeljük a

sza- és kitekinteni a világra. Magyarországra és benne szűkebb

közbiztonság javítását, a magára hagyatott betegek, elesettek se

hazánkra. a Hór-patak völgyére. A világot mi látjuk, a föfolyama

gítését. De teljesen joggal követeljük, hogy az állam azt se hagy

tajt érzékeljük. Közvetlen kapcsolatokat a világgal először a ,.bal

ja, hogy a szorgalmasak által megtermelt javakat az élősködők

sorsok" jelentettek. Közöltük azok sorsa, akik a két világháború

herdálják el. Az Európához való csatlakozásunkhoz vannak.

ban - katonáiként majd áldozataiként, kényszerből - vettek részt.
A ..jcibbsors" reményében hagyták el szülő[Öldjüket többen, a

akiknek elvárásaik túlzóak, vannak akik sorsesapásnak fogják fel.

kedvezőt választjuk. A kisebb és nagyobb közösségeink emléke

második világégést követően és kerestek "új hazát", sokan Svéd
országban.

Az mindenesetre látható, hogy nem mindjárt a Kánaánba lépünk
be. A világra való nyitottság bővülésének árát, a kegyetlen ver

A világot hozzák megtapmtható közelségbe a térségünk tenné

seny jelenti. Az, hogy miként álljuk meg benne a helyünket, az
múlik majd az egyének és közösségek teljesítményén. Úgy tűnik,

szeti, emberi értékei iránt érdeklődő külföldi turisták.

hogy a nemzetközi erők és politikai akaratuk nem fogják tűrni a

A képzeletbeli magaslatról látható az irtózatos sebességű globali

nemzetállami határokat. A jövő nemzedékei amellett, hogy meg

l.:-'ílódás. Ez sok-sok még megválaszolatlan kérdést, új kihívásokat

fogják becsülni a nemzeti hovatartozásukat, nem igazán az áIJam

jelent a térségünkben élők számára is. Az már biztos, hogy a ré

hoz, hanem az önkormányzatiság intézményéhez fognak ragasz

gebben szerzett és fel nem újított társadalmi és technikai ismere
tek nem alkalmasak a kor szigorú követelményeinek kielégítésé

kodni. Emelkedjünk ismét a bogáesiak "képzeletbeli magaslatá
ra" és nézzünk szét közvetlen közelünkben. Bogács múltjának is

re. Nagy jelentősége, szerepe van az önképzés útján szerzett isme

meretében kimondhatjuk: településünket nem a természet, ha

reteknek is. de semmivel sem pótolható a korszerű ismereteket

nem a bogácsi emberek építő ereje teremtette. A földrajzi ténye

nyújtó iskolai oktatás. Ha szétnézünk felnőtt fiataljaink körében,

ző csak lehetőséget nyújtott, kedvezett a település alakulásához,

akik Bogácson élnek, vagy innét elszármaztak, tapasztalhatjuk,

fejlődéséhez. Ha községúnket egy már korábban lakott házként

érLékelhetjük felkészültségüket, alkalmasságukat a feladatok

fogjuk fel, akkor önkéntelenül is feltámad bennünk több kérdés:

megoldására, akik közül sajnos községünk közéletében kevesen

vajon ki s lniféle emberek laktak itt előttünk? Miféle népek sírja

váUalnak és kapnak szerepet. Bogács jövőjének biztosítása paran

fölött járünk?

csolóan teszi szükségessé a folyamatos, fokozatos közéleti fiatalí

SzakítsW1k időt a szép, változatos bogácsi határ bejárására. Ta

tást, szerepváUalást. Vegyük a fáradtságot és kapaszkodjunk fel
ismét Bogács ,.képzeletbeli magaslatára" és tekintsünk vissza a

pasztalhatjuk, hogy ez igen érdekes, beszédes sétává alakul át.
Sok mindent elárul a múltról. Megtudhatjuk, hogy Bogácsnak

magyarság történetének néhány jellegzetes eseményére.

vannak várai, amelyek közül sokat emlegetjük a Tomor-várat,

A magyarság születésének homályba vesző időszaka a finnugor

ahol Feltételezhetően már a kőkorszakban is éltek. Kis képzelőe

őshazában töltött évezredek. A szétválások, az Uraltól a Kárpát

rővel elképzelhető, hogy a Márcé-tóban is fürödtek valamikor

medencéig történő vándorlás közben viszontagságok között

gyerekek vagy vizével oltották szomjukat a vadak. A dombolda

összegyűjtött és megszel"lett tudásanyag telle a magyarság szá

laK. gyengébben termő szántóFöldjei emlékeztetik az idősebb ge

mára lehetővé, hogy őseink itt a Kárpát-medencében foglaljanak

nerációt a surnmás élet megszépüJt gyölreLmeire, különösen a

hont és hazataláljanak. Jöttek viharirarnmal Vereckén át. Dalaik

Dél-Dunántúlra és Beregsz,\sz környékére. A képzeletbeli határ

még ma is a fülünkbe rivallnak. A honfoglalás alkotását többször

járás emlékeztet bennünket arra is, hogy nagyon sok szorgalmas

megrázta a történelem vihara, de a dicső múlt képei is jelentős he

bogácsi ember verejtéke áztatta, termékenyítette a földet, mely

lyet foglalnak el emlékezetünkben.

nek rögéhez változatlan szeretettel tapad lelkünk, melyen kívül a

Ezer évvel ezelőtt a magyar nép életmódot és hitet változtatott.

nagy világon nincsen számunkra hely, vessen a végzet bárhová,

István megkoronázása a korábbi hazánkból hozott szabadságjo

szívünk visszatér hozzá. Közeleg az ezerévenként egyszer vissza

gok elvesztésével és feladásával járt a nagy többség számára, de

térő nap. 2000. január elseje egyszerre adott jelt a múltba tekin

ennek a fogcsikorgatva elfogadott új világképnek eredménye iga

tésre és a végtelen sebességű jövóbe indulásra. Különös holt pont

zolódott. Létrejött az új magyar állam. Igaz, István halálát köve

ez, vége az ezres éveknek, de még nem kezdődik a következő szá

tően és egész középkori történelmünkben sok a súlyos áldozato

zad és ezred.

kat követelő trónviszály, testvérháború, lázadás. A tatárjárásról

A dassék slámullkra boldogabb eler esztelIdő!!!

és Mohácsról is mindenkinek van szava, aki a magyar balsorsról

Nyeste István
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Idősek napja
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1999

Az idei évben december 3-ára hívta meg az önkormányzat a

ugyanolyan felelős magatartást és döntéshozatalt ígért az

falu 70 éven felüli lakosait az általános iskola éttermébe. Az

önkormányzat nevében, mint amilyen az elődöké voll.

idő kedvezett a rendezvény szervezőinek és részlvevőinek

A tájékoztatást követően egy jóízű vacsorára invitálta a jelcn

egyaránt, így mintegy százan elfogad ták a meghívást Három

lévőket a polgármester úr, melynek elfogyasztása alatt Szabó

órakor a rövid köszöntés után előbb az óvodások, majd azt

Zoltán kellemes zenét szolgáltatott.

követően az iskolások ez alkalomra összeállított műsora

Sajnos már nem lehetett körünkben Molnár Józsi bácsi, így a

ragadtatta tapsra a meghívottakat A műsorok után Szajlai

vacsorát követően nem volt aki táncba vitte volna " Katát".

Sándor polgármester úr köszöntöje és beszámolója hangzott

Reméljük. hogy aki eljött jól érezte magát, mi ezt szerettük

el. A falu fejlődési pályájának jelenlegi és jövőképél vázolva

volna elérni.

hangsúlyozta, hogy a jelenlévök korábbi tettei alapozták meg

Verhóczki Sándor

azt a lehetőséget, amelyre építkezhet a jelenlegi vezetés, és

alpolgármester

Fiatalok és idősebbek egymást közt

A FÜRD6 ÜNNEPI
NYITVA TARTASA:
24-én ZÁRVA
25-én ZÁRVA
26-án NYITVA
27-én ZÁRVA
31-én NYITVA
2000. 01. Ol-jén 11.00-17.00
A kör::eti dióka/impia LÍszóversenyének bogácsi érmesei
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A

borral kapcsolatos jogszabályok változásáról

A bor rövidesen jövedéki termék lesz. Fontosnak tartjuk, hogy

ElIgedélykötelezettség alól az alábbi termél·zetes személyek

hogy az 1997. évi CIII. számú törvényt az 1999. évi XCIX. számú

1. Akinek a szőlőterülete nem nagyobb 500 nm-nél, de saját cél

Bogács község szőlő- és bortermelőit időben tájékoztassuk arról,

törvény II. fejezete módosította. A Magyar Közlöny 101. számá

ban került kihirdetésre ]999. november U-án. A törvény magya

rázatát az alábbiakban közöljük Kovács Gyula pénzügyőr alezre
des szerkesztésében. Természetesen a teljesség igénye nélkül, hi

szen a törvény végrehajtási rendelete még nem jelent meg.

A jövedéki adótörvényben jelentős változások következtek be.
Egyik leglényegesebb változás a bor jövedéki termékkörbe soro

lása. amely a lakosság nagy részét érinti. A változástól a joghar

monizációs szempontokon lúl a kormány és a szakma azt várja.

hogy szűnjenek meg a borpiacol zavaró körülmények, adóelkerü
lések, borhamisítások.

A következőkben az alanyokra (szőlőtermelőkre, egyszerűsített

adó raktári engedélyesekre, bor adóraktári engedélyesekre, bor

forgalmazókra) vonatkozó szabályokat ismertetem.
Szőlőtermelő:

A bortermelés és -forgalmazás ellenőrzése csak úgy lehel haté
kony, ha a törvény a teljes termékpályát lefedi. Ezért a törvény

hatálya alá vonta a szőlőtermelőket is. Szőlőtermelőnek a vonat

kozó szabályok szerint az minősül. aki 500 nm-nél nagyobb szőlő
területet művel és bor clőállításával nem foglalkozik. Bort csak

saját célra, adómentes mennyiségben állíthat elő (saját háztarl,-ls
ban élő nagykorú családtagonként 250 liter. maximum 1000 liter).

melltesülllek:

ra az adómentes mennyiségnél nagyobb mennyiségben állítanak

elő bort. Ebben az esetben az adóbevallási és fizetési kötelezett

ségét évente egyszer, december IS-ig teljesíteni kell.

2. Akinek a szőlőterülete meghaladja az 500 nm-t, de az előállí

tott bor mennyisége gazdasági évenként - vagyis tárgyévet meg
előző év december 1-jétől tárgyév november 30-ig terjedő idő

szakban - nem haladja meg az adómentes mértéket, tehát a sző

lőtennelő háztartásában élő nagykorú családtagonként a 250 li
tert. illetve összesen 1000 lilert. Ebben az esetben bejelentési (re
gisztrációs) kötelezettség van.

3. Aki vásárolt szőlőből saját fogyasztásra a háztartásukban élő

nagykorú családtagonként 250 liternél, de legfeljebb 1000 liteméi

több szőlőbort nem állítanak elő.

Bár mindhárom eset adóalanyra vonatkozik, adófizetési kötele

zettség csak az első esetben keletkezik. Az utóbbi két esetben az

előállított bor mennyisége nem haladja meg az említett mennyi
séget, ezért adót nem kell fizetni. Nagyon fontos. hogy csak saját

fogyasztású bor lehet adómentes. Értékesíteni tilos.

Bor előállítása egyszeríísíte(( adóraktári engedéllyel:

Egyszerűsített adóraktári engedélyre bárki jogosult, aki nem állít
elő 1000 hektoliternél több bort. Így az is e kategóriába kerülhet,

aki nem folytat mezőgazdasági tevékenységet. csak vásárolt sző

lőből állít elő bort. Az egyszerűsítést egyrészt az engedélyhez ju

Nem tartozik a szőlőtermelő kategóriába az, akinek szőlőterüle

tás könnyített fcltételei, másrészt az elszámoltatásra vonatkozó

jelentési kötelezettsége sincs.

jövedéki biztosítékot nyújtani, nem előírás a kettős könyvvezetés.

te nem éri el az 500 nm-t. Kívül marad a törvényi hatályon, így be

eltérő szabályok jelentik. Az engedély megszerzéséhez nem kell

A szőlőtermelőnek be kell jelentkeznie a vámhatóságnál történő

nem kell számítógépes összeköttetést kialakítani a vámhatóság

lentkezésén alapul. A bejelentkezésben a személyi adatokon és a

zolás a köztartozásról, hanem csak nyilatkozni kell, hogy nincs

nyilvántartásba vétel végetl. A regisztráció a szőlőtermelő beje

gal, továbbá ha adócsatornába szállít ncm szükséges hatósági iga

szőlőterületre vonatkozó adatokon kívül nyilatkoznia kell, hogy

köztartozása.

ig a helyi hegyközség által igazolt szőlőtermésről és annak fcl

gozásra, palackozásra adóraktár felé értékesíti az előállított sZő

bor előállításával nem foglalkozik. Évente egyszer, december 15-

Az egyszerűsített adóraktár megteheti. hogy csak további feldol

használásáról elszámolást kell benyújtania a vámhatósághoz.

lőbort. Ebben az esetben borkísérő okmánnyal. hivatalos zárral

községeknél térítés ellenében lehet beszerezni. Amennyiben a

nappal elszámolási és adófizetési kötelezettsége keletkezik. Ha az

Nyomtatványt a vámhivatalokban. önkormányzatoknál, hegy
szőlőtermelő meg akarja változtatni státusát és bor előállításával

is kíván foglalkozni, azt egyszerűsített adóraktári, vagy bor adó

raktári engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg, legkésőbb az

adott év szeptember 30-ig be kell jelentenie a vámhatósághoz. A

szőlő csak borkísérő okmánnyal szállítható. A borkísérő okmány

szigorú számadású bizonylat. amelyet a vámhivatalokban térítés
ellenében lehet beszerezni. A borkísérő okmányt a szőlő és a bor

lezárt hordóban szállíthat. Évente egyszeri december 15-i határ
egyszerűsített adóraktár szabadforgalomban is forgalmaz, a bort

csak palackban vagy kannában, zárjeggyel ellátva értékesítheti.

Ebben az esetben negyedévente van elszámolási és adófizetési

kötelezettsége.

Közvetlenül végső fogyasztók részére a pincéből palackozottan,
vagy helyben fogyasztásra kimérve csak a kiskereskedelmi borki

mérés tevékenységre jogosító működési engedély birtokába le

szálJításakor minden esetben ki kell állítani. A vámhatóság eljá

hetséges.

tést tapasztal a jogsértőt 10 ezertől 50 ezer forintig terjedő mu

ség. Bort elvitelre csak palackban, kannában és zárjeggyel ellát

rása során ellenőrizheli a szőlőtermelőt, és amennyiben jogsér

lasztási bírság megfizetésére kötelezheti.

Ezzel a tevékenységgel megvalósul a kiskereskedelmi tevékeny

va lehet árusítani. Borkimérésre jogosító üzletkörnek a bár, boro
zó. italbolt, kocsma üzletkör minősül (4/1997.

(1. 22.) konn.-ren

A borelöállítás l·zabályai:

delet 1. sz. melléklet). Termékmérleg helyett pincekönyvet kell

ságait, a termelők nagy számát és a végrehajthatóságot. A szabá

könyvet tárgynegyedévenként le kell zárni (február 28., május

Az elfogadott szabályozás figyelembe veszi a bortermelés sajátos
lyozás megteremti továbbá az ellenőrizhetőséget és jogsértések
felderítését. Az adminisztráció ugyan növekedni fog. de az adó

mértéke csökken. Általános szabály szerint az adókötelezettség a

bor előállításával, importálásával keletkezik. Fontos rendelkezés,

hogy nem tekinthető előállításnak. ha egy szőlőtermelő 500 nm-t

meg nem haladó szőlőterületen termelt szőlőből saját fogyasztás

vezetni. Ezt a vámhivatal az engedélyezés során hitelesíti. A

31., augusztus 31.. november 30).
Betárolás. értékesítés. készlet.

Egyszerűsíte(( adóraktár több alaIlyra:

Említést érdemel a családtagok közössége (közvetlen hozzátarto

zók) konstrukció, mely elsősorban azt jelenti, hogy az előállítást,

ra a háztartásban élő nagykorú családtagonként 250 liternél. de

tárolást a családtagok ugyanazon helyen egy egyszerűsített adó

ség adómentes. A bort előállítani csak úgynevezett egyszerűsített

Ebben az esetben az adóalanyisághoz fűződő kötelezettségeket

legfeljebb JOOO Iiternél nem állít elő több bort, tehát ez a mennyi
adóraktári vagy bor adóraktári engedély birtokában lehet.

raktárban, pincében végzik.

és jogokat a közösség által kijelölt képviselő gyakorolja.

BOGÁCSI TÉL
Bor lIdóraktúr:

Bor adóraktár engedélyt kötelesek megszerezni és adóraktáran
ként működni azok a borrermelők, akik három gazdasági év álla

gában 1000 hektoliternél több bort termelnek. A törvényi szabá
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Jogkövetkezméllyek is szigorodtak:

A jövedéki bírság a bor zárjegy. hivatalos zár hamisítása, jogtalan
megszerzés esetén. zárjegyhiány esetén fizetendő összeg (dara

bonként 20. és 600 Ft) ötszöröse. Hamis. hamisított bor esetén Ii

lyozás több vonatkozásban az általános előírástól eltérést enged

terenként 3000 Ft. minimum 100 ezer Ft.

tosíték felső határa 10 millió forint.

Változik az üzlet bezárására vonatkozó intézkedés is. A 30, ilIet

már az engedélyezéskor a felére mérséklődik. Amennyiben a szá

sértése esetén érvényesül. Egyéb esetekben 10 és 20 napos bezá

meg. Nem feltétel a tárol6tartályok hitelesítése. A jövedéki biz
Megbízható adó minősítés esetén a jövedéki biztosíték mértéke

mított jövedéki biztosíték nem éri el az 500 ezer forintot, azt nem

ve 60 napos bezárás csak a zárjegyes és adójegyes szabályok meg
rás érvényesül.

kell teljesíteni. A bor adóraktárnak a közvetlen számítógépes

Zárjegy nélküli adózás alól elvont jövedéki termék szállítása so

egyéni vállalkozóknak és a mezőgazdasági őstennelőknek nem

Végezetül az általam fontosnak tartott borra vonatkozó hatályba

kapcsolatot csak 2002. január l-jétől kell majd kialakítani. Az

kell kettős könyvvezetést vezetni, amennyiben az SZJA-törvény

rán a gépjármű elkobozható!

lépésre és az átmeneti szab.ílyozásra hívnám fel a figyelmet. A

ben előírt nyilvántartást vezeti. Egyebekben a normál adóraktcir

bor jövedéki adóztatása 2000. augusztus l-jével lép hatcilyba. Az

Gyümölcsborok udóztatúsálluk változásai:

árra, illetve import esetén a vámértékre 11% fogyasztási adót kell

ra vonatkozó feltételek az irányadóak.

áttérésig 2000. július 31-ig a szőlőbor továbbra is fogyasztási adó

hatálya alatt marad. Ezen időpontig az adóalanyoknak a termelői

Változott a gyümölcsborok előállítására és adóztatására vonatko

zó jogszabályi rendelkezés is. A törvény 1999. január l-jén hatály

ba lépett módosításával köztes alkoholtermékként került besoro

lásra, míg a jelenlegi változtatás 2000. augusztus Ol-jétől egyéb

bornak minősíti. A gyümölcsbor előállítása mennyiségtől függet
lenül bor adóraktári engedélyköteles.

A jövedéki biztosítékra adott kedvczmény a gyümölcsbor előállí

fizetniük. Jövő év augusztusi-jétől azonban szőlőbor esetében

mindössze literenként 5 Ft, gyümölcsbor esetében azonban lite·

renként 20 Ft jövedéki adót kell fizetni. A szőlőtermelők regiszt

rációjávai és az adóraktári engedélyek megszerzésével kapcsola

tos rendelkezések már 2000. január ]-jétől hatályba lépnek.

Az érintetteknek (szőlőtennelők és jövedéki engedélyesek) ettől

az időponttól július 30-ig be kell nyújtaniuk a vámhatósági nyil

tása esclén nem alkalmazható. Gyümölcsbort csak palackban le

vántartásba vételre. valamint az úgynevezett egyszerűsített adó

A bor forgalmazál'u, zárjegy, hivatalos zár alkalmazása borra:

előnyöket, illetve hátrányokat jelent. (Nyomtatványok a vámhi

eredet gyors megállapítása céljából a törvény előírja. hogy bort

rezhetők be.)

het forgalomba hozni.

raktári, vagy bor adóraktári engedély megszerzésére vonatkozó

kérelmüket. A fentiek teljesítése vagy elmulasztás jogszabályi

A visszaélések megakadályozása és felderíthetősége, a legális

2001. január l-jétől csak palackban, vagy kannában, zárjeggyel el
látva lehet kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozni. Hordós

bort csak adóraktári rendszerben szabad forgalmazni. A kereske

delemben tiltott a hordós kiszerelés, forgalmazás.

Palackos kiszerelésűnek minősül a 2 liter alatti, kannás kiszere

lésnek a 2-25 litert meg nem haladó űrtartalmú engedélyezett
gyárilag zárt göngyöleg. A nagykereskedő bort csak borkísérő

vatalokban. hegyközségek irodáiban és az önkormányzatnál sze

Amennyiben a hatámupot betartják az érintettek, úgy:

Nem kell az engedélyezéshez államigazgatási eljárási illetéket fi

zetniük. Megbízható adós kategória kedvezményeit élvezhetik a

jövedéki biztosíték nyújtásánál. Tevékenységüket 2000. decem

ber 31-ig jogszerűen engedély nélkül folytathatják.

Ha a szőlő- és bortermelő fenti időpontig nem nyújtja be enge

okmány és szállítólevél kiállítása mellett szállíthat. A bor jövedé

délykérelmét, úgy a fenti kedvezményektől elesik. továbbá ha

letköri működési engedéllyel működtethető, bon forgalmazó

azt még nem értékesítette - a bor után járó fogyasztcisi adót meg

ki termékkörbe vonásával a kizárólag borkimérésre jogosító üz

készletében 2000. július 31-én bor van - függetlenül attól, hogy

vendéglátóhelyeknek is eleget kell tenniük a külön nyilvántartás

kell fizetnie.

A jövedéki ellenőrzés céljára folyamatos, naprakész nyilvántar

jogszerűen már nem foglalkozhat új bor előállításával.

vezetési kötelezettségüknek.

tást kell vezetniük a beszerzésekről, a napi forgalmukról és a

készletükről.

Ezt az adózott bort augusztus l-jét követően is értékesítheti. de

A vámhatóságnak a benyújtott engedély kéreimeket legkésőbb
2000. december 31-ig el kell bírálni.

Jó buli volt
Mint minden évben, az idén is megrendezésre került a sport

mint munkáját azoknak, akik a bál szervezésében részt vet

kör szervezésében a sportbál. Most az általános iskola étter

tek. Minden kedves sportot szerető társamnak

mében volt a rendezvény, közel 100 fő részvételével. A büfét

Kellemes ünnepeket és boldog új esztendő kívánok:

Nagy László a Bükk-Berg Söröző tulajdonosa üzemeltette.

Csecsődi Imre elnök

A vacsorát Fórián Lajos a miskolci Egyetemi Vendéglátó
Kft. igazgatója személyesen szervírozta. Fiatal srácokból ál

Akik szponzoraink voltak:

ló zenekar "húzta" a talpalávalót. Szerintem mindenki jól

Bogács Község Önkormányzata

érezte magát. Sok tombolát eladtunk, de a kisorsolt tárgyak

Fülöp Géza Hoór Faipari BI.

is értékesek voltak. Az est fénypontja egy új kezdeményezés

Horváth Sándor vállalkozó

elindítása volt. Ettől az évtől kezdve a sportkör egy jelképes

Nagy Lászl6 Bükk-Berg Söröző

ajándékkal kíván búcsúzni azoktól a játékosoktól, akik ab

Fóriáll Lajos Egyetemi Velldégláló Kfl.

bahagyják a versenyszeru focit. Az első aJkaiommal Jankó

Verhóczki Sándor

Róbert és Csallos László vehette át a kis szobrocskát. Kö

Somogyi Jóuef

szönjük az eddig végzett munkátokat, és további sikerekben

Majoros László

gazdag életet kívánunk. Ezúton köszönöm a sportkör nevé

Karczagi Béla

ben támogatóinknak anyagi és egyéb jellegű s egít ségét , vala-

Csecsődi Imre
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Osztály találkozó - Ritka alkalom
November 6·án 40 éves találkozóra

ván tanár urakTól is, mert az ő sírjaiknál

gyűltek össze az 1959-ben a bogácsi ál

nem leheltünk otl. Utána mindannyian

talános iskolában végzett diákok.

köszöntöttük Mohásné Magda nénit, és

A program a római katolikus templom

csak ezután sétáltunk programunk vég

nál kezdődött, ide beszéltük meg a ta
lálkoz6t. A sors szétszórt bennünket,

célja felé a "Jurta-kert"-be, ahol egy
külön teremben Szabó Dezsőné tanár

így Pápáról, Budapestről, Gyöngyösről,

nő rendkívüli osztályfőnöki órát tartott.

Egerböl és természetesen helyből ér

Előkerült az elsárgult napló a régi osz

keztek az egykori diákok.

tály- és

új

családképek, sok kedves em-

Dsida Jellő:

Karácsonyi utazás
Karácsony közeleg.
Én állok itt az ablak előtt,
nézem a halkan pihéző havat,
s egy kis bokrétás, száradó fenyőt
törögetek.
Ma szívem is van,
Meg-megdobban a kabátom alarr,
és csilingeli ezer kicsi csengő:
Karácsony közeleg!
Karácsony közeleg!
Mondd, kis Jézuskám,
decemberfagyon, szélen, havon át
miért nem hozhatram Neked
egy csokor édes, piros orgonát?
Most nlinden fenyő és n1Olw.
Pedig (udom, hogy szereted a májust,
és Teneked is szebb az orgona.
Akinek nincsen harcos piros orgonája,

A lányok: Daragó Zita, Hóc:a Ilonka, Molnár Ibolya, Jankó Margit,

Tóth lIol1ka, Lakatos Mariska

az hozzon egy kis álmodó gallyat,
sóhajtva sfró imádság fenyőt,
s az én kezem megáldja.
***

Repül a szánkó,
csörgős csengője csilingeli csendbell,
Édes Karácsony!...
Boldog Karácsony!. ..

A: os:tály!őnök SoaM Dezsőné és a ftlÍk: Szajlai Imre, H(f:(f
i i

Jó=.si. Fii/öp Jancsi, takona: Koczka Dénes és Verhóc:ki B and i
Nagyon vártuk a találkozást, és ki

lék, régi diákcsínyek, ugratások. El

mondhatatlanul örültünk egymásnak.

mondtuk mi minden történt velünk az

Anno 25-en voltunk, mosl14-en, sajnos

elmúlt 40 évben. Felolvastuk Zsilkovits

Vigh Tibor örökre elment közülünk, 3

tanító néni levelét, fogadtuk Németor

társunk átmenetileg lakott itt, róluk

szágban élő osztálytársunk telefonját,

semmi hírünk, a többiek pedig más el

aki mindenkivel külön-külön beszélt.

foglaltság miatt nem jöttek eJ.

Jó kedv és jó hangulat volt. Vacsora

Nem véletlenül volt a találkozó helye a

közben eldöntöttük, hogy ezután 5

temető, elhunyt tanárainkról akartunk

évenként találkozunk, reméljük akkor

megemlékezni. Elhelyeztük a kegyelet

majd azok is ott lesznek, akik most nem

virágai t Mohás Sándor. Fodor Julianna

tudlak ott lenni.

:

-

..
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Szerkeszti:
a Szerkesztőbizottság

Fotó: Verhóczki Sándor
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Szajlai Sándor polgármester

Szedés: GARAMOND

és Korom Viktória sírhantjain, de meg

Az osztály nevében:

emlékeztünk Nagy Károly és Kuti Ist-

JászaÜlé Fekete Mária

Kiadványszerkesztő Stúdió
Eger, Vörösmarty u. 89.

