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Friss hıŕeink a www.bordany.com oldalon!

Bordá nyi Hírek
A Bordá nyi Napló heti hıŕmellé klete

Ingyenes, hetente megjelenő kiadvá ny

A növekvő igényekre való tekintettel, újabb
önkormányzati telkeket alakítanak ki
A nagy é rdeklő dé sre tekintettel Bordá nyban ú jabb é pıt́é si telkek kijelö lé sé t, majd é rté kesıt́é sé t tervezi az ö nkormá nyzat. Az ehhez szü ksé ges fö ldterü leteket az ö nkormá nyzat a rendezé si terv szerint folyamatosan megvá sá rolja.
A korá bbi elké pzelé seknek megfelelő en a
napokban kö tö ttek szerző dé st a telepü lé s
Erkel utca felő li oldalá n egy kö zel 15 ezer
né gyzetmé teres terü let megvá sá rlá sá ró l.
Az Erkel utca é s ké ső bb a Tessedik utca folytatá sá ban vá rható an 10-12 ú j é pıt́é si telek
kerü l kialakıt́á sra. A hé ten megkezdő dö tt a
tervezé s é s a kö zszolgá ltató kkal való egyezteté s is.
Uj telkek kialakıt́á sá ra azé rt van szü ksé g,
mert a telepü lé sen az ö nkormá nyzat ké t
mé g meglé vő é rté kesıt́é sre vá ró telké t lefoglaló ztá k, ıǵy jelenleg má r csak a magá ntulajdonban lé vő ü res telkekbő l tudná nak
vá lasztani a Bordá nyba kö ltö zni vá gyó k.
Sokan vá sá roltak befekteté si cé lbó l ingatlant Bordá nyban. Ok eddig inká bb kivá rtak, vá llalva a telekadó fizeté si
kö telezettsé get. Ez miatt is nehé z a vá sá rlá si szá ndé kkal ide é rkező fiatalok szá má ra megfelelő terü letet talá lni. A
telek eladá sok felgyorsıt́á sá ra, illetve a foghıj́as telkek mielő bbi beé pıt́é sé re tö bb beavatkozá si lehető sé ge is van
az ö nkormá nyzatoknak. A folyamatos telekkialakıt́á sok é s kedvezmé nyes eladá sok meghirdeté se minden bizonynyal arra ö sztö nö zné k a befekteté si cé llal korá bban terü letet vá sá rló kat, hogy most, amikor é rdeklő dé s is van az
ingatlanokra tú ladjanak azokon.
Egy má sik lehető sé g a telekadó sá vos mé rté kű emelé se, azaz miné l ké ső bb é pıt́enek az adott telekre, anná l magasabb adó t kelljen utá na fizetni. Csö kkenteni lehet a tü relmi idő szakot is, a Bordá nyban elfogadott ö t é v helyett
tö bb telepü lé sen csak há rom é v a tü relmi idő , é s ha addigra nem é pü l meg a há z, adó kö telessé vá lik az ingatlan.
Bordá nyban a jelenleg é rvé nyben lé vő helyi rendelet szerint ö t é v tü relmi idő utá n kell az ü res telkek né gyzetmé tereié rt 20 Ft adó t fizetni. A legutó bbi felmé ré s eredmé nye szerint a lakó k é ppen a telekadó emelé sé t javasoltá k a
ké pviselő -testü letnek.
Taná cs Gá bor polgá rmester a kö vetkező t nyilatkozta: „A képviselő-testületnek az a célja, hogy ne maradjanak üres,
foghíjas telkek a faluban. Szeretnénk, ha minél előbb beépülnének ezen településrészek, annál is inkább, mert az új
telkek kialakítása sok költséggel jár.” Nem cá folta a telekadó emelé sé nek lehető sé gé t, ezzel kapcsolatosan azonban nincs dö nté s, a 2021. é vi kö ltsé gveté s ké szıt́é sekor mé g a ré gi adó mé rté kkel szá moltak. A polgá rmester bıźik
abban, hogy a jelenleg ü resen á lló terü letekre hamarosan é pıt́enek, hiszen sok é rdeklő dő szeretne Bordá nyban
letelepedni. Az ö nkormá nyzat egy adatbá zis lé trehozá sá val segıt́i a vevő k é s eladó k egymá sra talá lá sá t.

Felezze meg iparűzési adóját
Decemberben jelentette be a kormá ny, hogy a koronavıŕus-já rvá ny miatt a helyi iparű zé si adó t a felé re csö kkenti
a kis- é s kö zé pvá llalkozá sok szá má ra. Fontos tudni, hogy ez azonban nem automatikusan já r, februá r 25-é ig nyilatkozni kell a jogosultsá g fenná llá sá nak
felté teleirő l. Aki elfelejti hatá ridő re bekü ldeni a nyilatkozatot, annak automatikusan a teljes iparű zé si adó t kell megfizetni. Fontos, hogy a nyilatkozatot
nem kö zvetlenü l az ö nkormá nyzatná l, hanem kizá ró lag az á llami adó - é s vá mható sá gon keresztü l, elektronikus ú ton, az á llami adó - é s vá mható sá g á ltal
rendszeresıt́ett elektronikus nyomtatvá nyon lehet benyú jtani!

Fontos információ az őstermelői
jogviszony igazolásáról
A csalá di gazdasá gokat é rintő tö rvé nymó dosıt́á s alapjá n a Magyar Agrá r-, Elelmiszergazdasá gi é s Vidé kfejleszté si Kamara (Agrá rkamara) vezeti az ő stermelő k nyilvá ntartá sá t. Ké rjü k tehá t, hogy a tová bbiakban az ő stermelő i jogviszonyt igazoló ható sá gi bizonyıt́vá nyok
kiá llıt́á sá t kö zvetlenü l a Falugazdá szná l ké relmezzé k é s
ne a Né bihné l igé nyeljé k!

Új álláskeresési portál indult
A KarrierM weboldal a hazai vá llalkozá sok é s inté zmé nyek szá má ra professzioná lis keretek kö zö tt teszi lehető vé az ü res á llá shelyek meghirdeté sé t, az alkalmas jelö ltek elő szű ré sé t é s megszó lıt́á sá t. A teljes munkaerő kö zvetıt́é si folyamat szakmai tá mogatá sá t szolgá ló portá lon má r az indulá skor tö bb mint ké tszá z á llá sajá nlatot é rhetnek el a munká t kereső k, pá lyavá ltá st tervező k.
Az oldal haszná lata minden é rdeklő dő szá má ra dıj́mentes. A kö nnyen á ttekinthető felé pıt́é sű portá l szemé lyes
taná csadá ssal é s call center tá mogatá ssal á ll ü gyfelei
rendelkezé sé re. Legfő bb erő ssé ge, hogy a munkaadó á ltal megjelö lt elvá rá sok, az á llá s betö lté sé hez szü ksé ges
kompetenciá k alapjá n automatikus elő szű ré st vé gez,
ezzel nagyban megkö nnyıt́ve az á llá skereső k dolgá t is.
Ré szletek a bordany.com-on.

Február közepétől véget ért a
trágyázási tilalmi időszak
Amennyiben a talaj nem fagyott, vıźzel nem telıt́ett, é s
ö sszefü ggő hó takaró val nem borıt́ott, ú gy a nitrá té rzé keny terü leten februá r 15. utá n a trá gyá zá s megkezdhető . Ugyeljü nk azonban arra, hogy amennyiben mű trá gyá zunk, ú gy legyen az é rintett terü letre 5 é vné l
nem ré gebbi talajvizsgá lat. Csak annyit juttassunk ki,
amennyi a talajadatok é s a nö vé ny igé nye megkıv́á n,
tehá t ké szıt́sü nk tá panyag-gazdá lkodá si tervet is. Mű trá gya 12%-ná l meredekebb lejté sű terü let talajá ra
csak haladé ktalan bedolgozá s mellett juttatható ki. A
12 % feletti lejtő s terü let a www.mepar.hu oldalon ellenő rizhető . Ré szletek a nak.hu-n.
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Nitrát-adatszolgáltatási lehetőség
március végéig
A nitrá té rzé keny terü leteken mező gazdasá gi tevé kenysé get folytató knak, valamint az orszá g egé sz terü leté n –
a terü leti é rzé kenysé gtő l fü ggetlenü l – minden á llattartó nak, aki a magá nszemé ly há ztartá si igé nyeit megha-
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy a FBH-NP Nonprofit Kft. nem fogja kiüríteni
azokat a kukákat, amelyekre nem ragasztották fel a 2021-es évre
megváltott szolgáltatást igazoló matricát. Részletek a bordany.com-on

Felú jıt́já k az M5 autó pá lya felé vezető utat, ezzel a té rsé g lakó inak egyik á lma vá lhat való ra. Első ü temben
Forrá skú tig, majd ezt kö vető en az autó pá lya felhajtó ig is megú julhat az ú tburkolat.
A té rsé g polgá rmesterei tö bbszö r jelezté k az ú tproblé má t, hiszen a teljes szakasz á llapota mind a té rsé g
turizmusá ra, mind a mező gazdasá gban dolgozó k tö bbek kö zö tt a budapesti nagybani piacra já ró kra is
- negatıv́ hatá ssal van. A felú jıt́á s a Magyar Falu Program kereté ben való sulhat meg. Jó hıŕ, hogy a né gy kilomé teres szakasz munká latai má r a tavasz folyamá n
megkezdő dnek.
Korá bban mi is beszá moltunk a polgá rmesterek kezdemé nyezé sé rő l. Kö zel nyolc é ve Bordá ny, Forrá skú t,
Ullé s, Zá ká nyszé k é s Zsombó polgá rmesterei kö zö sen
keresté k meg levé lben Bohá cs Zsolt akkori ú tü gyi biztost ké rve a kö zbenjá rá sá t, a fejleszté s azonban csak
most való sulhat meg. Bıźunk benne, hogy a Forrá skutat az M5 felhajtó val ö sszekö tő hat kilomé ter hosszú
ú t is hamarosan megú julhat.

ladó mé rté kben á llatot tart, az aktuá lis naptá ri é vre
vonatkozó an (januá r 1. - december 31.) adatszolgá ltatá st megalapozó folyamatos nyilvá ntartá st kell vezetnie a gazdá lkodá si napló ban, vagy annak adattartalmá val megegyező egyé b nyilvá ntartá sban. A 2020as naptá ri é vre vonatkozó an má r teljesıt́hető a nitrá tadatszolgá ltatá s 2021. má rcius 31-ig. Ez ü gyben mielő bb keresse fel telepü lé sü nk Falugazdá szá t.

Ön már felragasztotta a kukára a matricát?

Felújítják a forráskúti bekötőutat
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