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A Bordányi Napló heti hírmelléklete

2012. JANUÁR 15-TŐL MÁR BENYÚJTHATÓ A KÉRELEM A MEGYEI JÖVEDÉKI OSZTÁLYHOZ

Változások a gázolaj jövedéki adójának igénylésében
„Idén is változnak a gázolaj jövedéki adójának mezőgazdasági felhasználók által lehetővé tett visszaigénylésének szabályai, és
az igényléshez szükséges dokumentumok és programok megújultak“ – hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Agrárkamara. Nem változott viszont a határidő: a 2011-re vonatkozó adó visszatérítés január 15-e után nyújtható be az adóhatósághoz.
2012-ben is apróbb változásokkal aktuálissá vált a mezőgazdaságban használatos gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése.
2012-ben január 15-től lehet benyújtani a nyomtatványokat papír vagy elektronikus formában. „A mezőgazdaságban egyéni vállalkozóként tevékenykedő gazdálkodó csak elektronikus bevallást készíthet, egyébként is javasolt az elektronikus kitöltő program használata mivel az adminisztratív hibákat pontosítani tudjuk, ezzel is megkönnyítve a későbbi feldolgozást és a kifizetés
ütemezését“ – hívja fel a figyelmet a Magyar Agrárkamara szakértője, Mészáros Norbert tanácsadó. Fontos tudni azt is, hogy új
programokat és dokumentumokat kell használni mind az elektronikus és papír alapon történő igénylés során. Az elektronikus kitöltést használók esetében a J04 nyomtatványt felváltja a BEV_J04 nyomtatvány. A kitöltéshez szükségünk lesz a legfrissebb
2.39.0 verzió számú ÁNYK programra, mellyel továbbra is hibamentesen tudjuk elkészíteni kérelmünket. A gazdálkodók a vonatkozó kormányrendelet mellékletét beszerezhetik a falugazdászoknál és kamarai tanácsadóknál is, azonban e nyomtatványt
hivatalos pecséttel csak a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal dolgozói tudják majd ellátni. A visszaigénylés ütemezése nem
változott: az éves bevallást a tárgyévet követő év január 15-től, gyakorított visszaigénylés esetében pedig a féléves bevallást
tárgyév július 15-től, a harmadik negyedéves bevallást a tárgyév október 15-től,
a negyedik negyedéves bevallást a tárgyévet követő január 15-től lehet benyújtani. A jövedéki adótörvény felhatalmazása alapján a gázolaj után a vásárlás
időpontja szerint visszatéríthető adómérték: 2009.01.01. után vásárolt gázolaj
után 68,00Ft/liter, 2009.07.01. után vásárolt gázolaj után 72,40Ft/liter,
2010.01.01. után vásárolt gázolaj után 77,88 Ft/liter 2011.01.01. után vásárolt
gázolaj után 77,88 Ft/liter, 2011.11.01. után vásárolt gázolaj után pedig 90,487
Ft/liter. (Változás a Ft/l elszámolásban a három tizedes jegyig történő alkalmazás). A visszaigényelhető mennyiség 97 liter/hektár. A bérmunkaszámla esetén
a felhasználótól kell kérni a gázolaj mennyiségének, értékének feltüntetését,
ilyen esetben a gázolaj felhasználásának időpontja segíthet a megfelelő adómérték kiválasztásában. A nyomtatott bevallásokhoz a gázolajvásárlásról kiállított számlákat időrendben rendezve csatolni kell a falugazdászi igazolással
együtt. „A nyomtatott, vagy formanyomtatvány alapon kitöltött adatlapokat továbbra is a megyei jövedéki osztályok címére kell postázni, nem pedig a regionális igazgatóságokra“ – figyelmeztet a kamarai tanácsadó.
KURATÓRIUMI ÜLÉST TARTOTT AZ EGÉRHÁZ

2012. JANUÁR 31-IG LEHET PÁLYÁZNI A VM-HEZ

Döntöttek az első pályázóról

Pályázat mezőgazdasági utakra

Az Egérház Alapítvány
2012. január 17-én tartotta
soron következő kuratóriumi
ülését a Vadgesztenye Szálláshelyen. Az „IRÁNY A
DÉL-ALFÖLD!-Kedvezményes szálláshely biztosítás kirándulásokhoz és edzőtáborokhoz” című pályázathoz már benyújtották az első
kérelmet, erről döntöttek a kuratóriumi tagok. Az idei év július 16-19. között Békés Város Ifjúsági Fúvószenekara vendégeskedik településünkön. Számítógép beszerzésről is döntés
született, amely nagyban segítheti majd az újságszerkesztési,
továbbá a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok
ellátását is. Új szolgáltatásokkal is bővült az ifjúsági szállás.
Az ideérkező vendégek kisebb ajándéktárgyakat is megvásárolhatnak a szálláshelyen, továbbá ezentúl taxival is lehetőségük lesz Szegedre, Ópusztaszerre, vagy akár Budapestre is
ellátogatniuk.

Hárommilliárd forintos pályázatot hirdet a Vidékfejlesztési
Minisztérium mezőgazdasági utak építésére, felújítására. A
hozzájárulás mértéke az elszámolható kiadások háromnegyede. Támogatási kérelmet mezőgazdasági termelők mellett önkormányzatok is benyújthatnak január végéig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az elmúlt nyolc év
kormányzati időszakában nem helyeztek megfelelő hangsúlyt a külterületi földutak fejlesztésére, aminek következménye az utak állagának romlása. A rossz minőségű utak miatt jelentős veszteségek keletkeznek a mezőgazdasági termelésben, magasabbá vált a termelés önköltsége. A Vidékfejlesztési Minisztérium a földutak helyreállítását az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásaiból
kívánja támogatni. A támogatás
mértéke 75 százalék, a pályázat benyújtásának határideje 2012. január 31.

INTÉZMÉNYI HÍREK A DIÁKOK SZEREPLÉSÉRŐL

Fociztak és színházba is ellátogattak
Január 9-én zajlott a sportcsarnokban a IV. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti
Diákolimpia, melyen 4 település vett részt: Üllés, Domaszék, Forráskút, Bordány. A
bordányi csapat tagjai: Mészáros Fábián, Csurgó Roland, Fülöp Tamás, Kószó József, Rácz Róbert, Török Dániel,
Szűcs Dávid, Szabó Dávid. A csapat IV. helyezést ért el.
Január 10-re színházlátogatást szervezett az iskola a Kisszínházba, ahol 11 órai kezdettel a Palacsintáskirály-t nézték meg
96 fő részvételével. A modern-kortárstánc növendékei,
Szegeden Zumba rendezvényen léptek fel. Múlt szombaton a
Berkenye Népdalkör és Citeraegyüttes, valamint a Boglárka
Énekegyüttes Szegeden szerepelt.
A TORNATEREMBEN A GONDNOK TAKARÍT IS

Takarékosabb működés az ITI-nél
A képviselőtestület még novemberi ülésén döntött, hogy a településüzemeltetési feladatok színvonalas ellátásához szükséges költségvetési előirányzat biztosításáról. A képviselőtestület a munkák hatékonyabb elvégzése érdekében felkérte
a polgármestert, hogy az Intézmény-fenntartási és Településüzemeltetési Intézmény (ITI) vezetőjével közösen vizsgálják
felül az intézmény jelenlegi működési struktúráját. „Áthelyezésekkel, átszervezésekkel, a belső irányítási folyamatok átalakításával, továbbá a létszámkeretek átgondolásával, a
közmunkaprogramba bevonható emberek számának figyelembevételével készül el egy a hatékonyabb munkavégzést
biztosító koncepció” – mondta el Tanács Gábor polgármester.
Az egyeztetések folyamatosan zajlanak, annyi már biztosra
vehető, hogy két takarító átkerül az ITI-től az iskolához, illetve a tornaterem esetében kiegészül a gondnok feladatköre,
hiszen több más településhez hasonlóan ezentúl a gondnok
feladata lesz sportprogramok folyamatos szervezése mellett a
terem teljeskörű takarítása is.

számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és
Községi Könyvtár 2012. január 28-án, szombaton 17 órai
kezdettel várja az irodalom kedvelőit, hogy egy csésze tea
mellett felolvassa, vagy elmondja kedvenc magyar művét.
NÉGY ORSZÁGBÓL ÉRKEZNEK RÉSZTVEVŐK

Előkészítő találkozó Bordányban
A Kulturális és Szabadidős Egyesület által benyújtott pályázat sikeres elbírálása után megkezdődik a „TNT!-That’s Not
Trash!-Ez nem szemét!” elnevezésű nemzetközi ifjúsági csere előkészítése. Első lépésként a résztvevő négy ország (spanyol, finn, román és magyar) négy szervezetének képviselői
összeülnek 2012. február 10-12 között Bordányban, hogy
megvitassák a szükséges előkészületeket, végignézzék a
csere helyszíneit, és felkészüljenek az esetleges felmerülő
problémák elhárítására, valamint hogy az utolsó simításokat
is elvégezzék a programon. Az előkészítő találkozón spanyol,
finn és román résztvevők lesznek, országonként egy-egy
fiatal és csoportvezető. Maga az ifjúsági csere egy hónapra rá,
2012. március 16-23 között kerül megrendezésre, természetesen Bordányban. Vendégeink a Vadgesztenye Szálláshelyen töltik az éjszakákat.

IDŐJÓS

Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepség,
2011-ben.
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JANUÁR 19-ÉN INDÍTOTTÁK AZ ELSŐ KIFIZETÉST

Területalapú támogatás kifizetés
Január 19-től indította el a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) a tavalyi területalapú támogatások (SAPS)
végkifizetését. A SAPS-kiutalásokat Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter indította el. Mint ismert, a támogatások
50 százalékát az Európai Bizottság döntése alapján az elmúlt
év október közepétől kifizethette az MVH.
A JANUÁR HÓNAP TÉMÁJA A MAGYAR KULTÚRA

Idén is Ötórai tea a Könyvtárban
A Magyar Kultúra Napját, 1989 óta ünnepeljük január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket. Az emléknapon országszerte

A képen a Bordányi Borostyán Dalkör látható.
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