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„Bő bort, bő búzát, piros farkú malackát, szekerednek
kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle
eleget.”

Megkezdődtek az iskola felújítási munkálatok
Királyhegyes
Községi
Önkormányzat 16 millió Ft
támogatást nyert az önkormányzati
és
területfejlesztési
miniszter
18/2008.(III.28.)ÖTM által kiírt, a
kistelepülési iskolák
tárgyi
feltételeinek javításával kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatásra
vonatkozó pályázatán. Mindez
lehetőséget nyújt a települési iskola
épületének felújítására, korszerűsítésére, belső átalakítására.
A 2008. márciusában kihirdetett
sikeres pályázat megvalósítása az
elmúlt hetekben kezdődhettek meg, a
bonyolult feltételrendszerek teljesítése
után.
A felújítás kiterjed az utca felöli
homlokzat nyílászáróinak cseréjére, a
homlokzat
újra
vakolására,
a
tantermek, a folyosók és az ebédlő
aljzatburkolat cseréjére, festésére,
valamint
az
egyik
tanterem
vizesblokkos
átalakításra,
ami
lehetővé teszi a tanulói WC-k, mosdók
beltéri kialakítását.
A téli szünetről visszajövet, a
gyerekeket már a felújított ebédlő és
tálaló konyha fogadta.

A Képviselő-testületi ülésekről jelentjük:
2008. november 27-i képviselő-testületi ülés fő témái: Egészségügyi beszámoló a Háziorvosi szolgálat 2007.11.21 2008.11.20. terjedő munkájáról.
Az Önkormányzat 2009. évi koncepciójának megvitatása
2008. december 18-i képviselő-testületi ülés fő témái: 2009. évi közüzemi díjak alakulása. „ Királyhegyesért
Közalapítvány 2008. évi munkájáról szóló beszámoló.
2.Továbbra is fontos feladatnak tartjuk a prevenciót. Ezért
ebben az évben is megrendezzük az immár szokássá vált
egészség hónapunkat
Az eredmények függvényében a kiszűrt esetek vizsgálata ,a
gyógykezelés megkezdése folyamatban van.
A tájékoztatóban azért beszélünk egészség hónapról
ugyanis a régebben, egy napon megtartott szűrővizsgálatok
most már szinte hónapokra szóródnak szét!
Természetesen ezeket a szűréseket szponzorok
megkeresésével illetve anyagi támogatásukkal tudjuk
megvalósítani!
Segítőink voltak: . ifj.Fejes János
id.Suhajda János
Katona István
Suhajda Mihályné
Kiss Gyuláné
Daróczi Gáborné
Királyhegyesért Közalapítvány
Sandoz és Teva Gyógyszergyárak.
3.Az előző évi beszámolóban kért rendelő festése ,
akadálymentesítése, burkolat cseréje megtörtént, melyhez
az anyagi lehetőséget a beszedett vizitdíj biztosította.
Hátra lévő munkálat még a rendelő bejárata feletti tetőzet
felrakása , illetve a tanácsadó kövezetének burkolása!
A mindennapos munkánk során használt munka eszközök
cseréje folyamatosan történt, meghibásodás esetén.
A folyamatos munkavégzéshez szükséges gyógyszereket,
kötszereket, injekciókat,
irodaszereket
stb. az
önkormányzat biztosítja továbbra is!
Busáné dr. Dobó Magdolna
háziorvos
A királyhegyesi védőnői körzethez tartozó települések:
Királyhegyes, Csikóspuszta, Makó-Rákos, Bogárzó. A
védőnői feladatokat szerdai napokon Nagylak községben
is Szűcs Ildikó védőnő végzi.
A védőnő feladatai:
Ø várandós anyák gondozása,
Ø csecsemők-és kisgyermekek gondozása,
Ø óvoda-iskolaegészségügyi feladatok,
Ø egészségnevelés,
Ø egyéb feladatok
2008-ban 9 gyermek született a körzetben, ezek közül 3
a faluban, 1 Csikóspusztán, 2 Rákoson és 3 gyermek
Bogárzó területén.
Csecsemőtanácsadás csütörtökön délelőtt van. Ekkor történik
a súlymérés, illetve doktornővel a védőoltások beadása.
Októbertől lehetőség van egy újfajta, nem kötelező, de 2
éves korig ingyenes oltás beadására is, amelyet a szülő
beleegyező nyilatkozatával kell megrendelnünk. A faluban
mindenki igényelte. Védőoltás megtagadása szerencsére
még nem fordult elő.
5./ Előterjesztések
* Esélyegyenlőségi program és Akcióterv véleményezése
* Őrsparancsnoki kinevezés véleményezése
6./ Kérdések, Interpelláció

November 27-i képviselő-testületi ülés napirendi
pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III.
negyedévi végrehajtásáról
Előadó: Horváth Lajos polgármester
3./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
4./ Tájékoztató az egészségügyi ellátás helyzetéről
Egészségügyi beszámoló a Háziorvosi szolgálat
2007.11.21 - 2008.11.20. terjedő munkájáról
1.A beszámolási időszakban a szolgálathoz tartozó betegek
száma 860 fő.(2008.10.30.)
Távoztatás, illetve új beteg felvétele nagy számban történt.
Távoztatva lett 43 fő.
Haláleset miatt 12 fő.
Át jelentkezett a szolgálathoz 64 fő.
Először be jelentkezett tehát született: 7 újszülött.
Adminisztratív okok miatt távoztatva lett 3.
Egy év alatt a rendelésen 6639 esetet láttunk el.
Otthonukban ellátottak száma:199 eset.
Szakkonzultációra(szakrendelésre) utalt esetek száma: 559.
Ambulánsan ellátottak száma : 141 eset.
Az előző időszakhoz képest lényeges változás a háziorvosi
szolgálat tevékenységében nem történt. Személyi és tárgyi
feltételei az előzőekhez hasonlóak! A rendelési idő nem
változott, az ellátandó terület maradt. A praxishoz tartozó
betegek száma minimálisan emelkedett.
Az idei évben lehetőségünk nyílt egy új fizioterápiás készülék
beszerzésére. Az Corposánó 4 csatornás terápiás stimulátor
segítségével
gyakran kezelünk izomfájdalmat izületi
fájdalmat, bénulásokat stb. Nagy előnye a készüléknek, hogy
egyszerre több terület kezelhető. Nagyságából adódóan
hordozható. Így akár ágyhoz kötött beteg kezelése is
kivitelezhető.
Az internet használatunk most már mindennapossá vált,
ÁNTSZ,MEP fontos információkat napi aktualitásokat ezen
közli velünk.
Nyári időszak óta kötelező és szintén interneten keresztül
kivitelezhető betegek jogviszonyának ( TAJ) ellenőrzése.
Ennek lemaradása büntetést von maga után.
Ez év április 1-vel megszűnt a vizitdíj. Ennek elveszítésével
több fejlesztési lehetőségtől estünk el. Kismértékben ugyan
de megemelkedett a betegforgalom is!
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően tovább folytatódik a
kéthetenkénti, keddi vérvétel.
A vér beszállításáról továbbra is a Makói Kórház
Laboratórium gondoskodik.
Említésre méltó járványos megbetegedés az ősz folyamán a
hányás hasmenést okozó vírusos megbetegedés volt. Az
influenza elleni védőoltás adása folyamatban van. Média
hatására nagy az érdekődés a betegek részéről, azonban
elegendő mennyiségű oltóanyag rendelkezésre áll.
2

Az Önkormányzat 2009. évi koncepciójának
megvitatása (falugyűlés, közmeghallgatás
keretében)
Előadó: Horváth Lajos polgármester

December 18.–i önkormányzati képviselőtestületi ülés napirendi pontjai:
1./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Horváth Lajos polgármester
2./ Tájékoztató a „Királyhegyesért” Közalapítvány 2008. évi
munkájáról
Előadó: Stranszky Jánosné kuratórium elnöke

A 2009. évi költségvetési koncepció vezérgondolata
A fejlődés elindításához szükséges forrást egyedül a
rendszeres és eredményes pályázatokkal biztosíthatja a
község. Ezt alapul véve, a 2009. évi költségvetés és
gazdálkodás
koncepciójának
arra
kell
összpontosítania:
Hogyan biztosítható minél előbb, és minél nagyobb
összegű saját forrás a pályázatokhoz?
A saját bevételek növelését és a folyó kiadási oldal
visszafogását az előbbi cél érdekében, annak
alárendelve szükséges megvalósítani.
A pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében a
költségvetés kiadási oldalán az egyes előirányzatok
csak olyan mértékben tervezhetők, amellyel a havi
likviditás biztosítása megoldott.
A folyó kiadási éves előirányzatokat az év első felében
max. a 2008. évi havi keretek szintjén lehet
felhasználhatóvá tenni (kivéve a legalább 75 %-ban
pántlikázottan központi költségvetésből, alapokból
refinanszírozott tételek, és a jogszabályon alapuló
kötelező emelések, pl. közalkalmazotti bérek és
járulékai).
2009. I. félévében szükséges elindítani az intézménynél
és a Hivatalban a költségvetés feladatfinanszírozáson
alapuló megtervezését, újratervezését. E tervezés
eredménye adhat lehetőséget a Képviselő–testületnek
arra, hogy az év első felében követett szigorú
gazdálkodás alapján létrejövő magasabb kiadási
lehetőségek felhasználásáról, - előirányzatokon belül és
előirányzatok közötti átcsoportosításáról – célszerű,
megalapozott döntést hozzon.
A költségvetés tervezete szigorúan konzervatív
megközelítésben határozza meg, tartalmazza mind a
bevételi, mind pedig a kiadási oldal előirányzatait.
A pályázatok útján történő finanszírozás miatt
számolni kell azzal a korláttal, hogy nem feltétlenül
olyan sorrendben indul majd a különböző jellegű
hátrányok felszámolása, mintha a Képviselő-testület
saját forrásai fölött szabadon dönthetne. Tudomásul
kell majd venni azt a kényszert, hogy a sorrendet döntő
mértékben az határozza majd meg, hogy éppen melyik
szférát (oktatás-, egészségügy-, szociális ellátás,
közlekedés, stb.) érintő, kedvező feltételű pályázatok
kerülnek kiírásra.
A részletkérdéseknél követendő döntési szempontok
· Minden érdemi döntés előtt megvizsgálandó,
hogy annak milyen közvetlen kihatása van a
település likviditására és a költségvetési
egyensúlyra. Legalábbis 2008. első félévében
tartózkodni szükséges az olyan döntésektől,
amelyek rövidtávon a likviditást, éves szinten a
pénzügyi egyensúlyt veszélyeztetik.
· Érdemi munkát szükséges fordítani az olyan
ötletek,
változások
összegyűjtésére
és
rangsorolására, amelyek megvalósítása nem,
vagy csak szerény mértékben igényel pénzügyi
forrásokat, de kedvező hatásuk a lakosság

3./ Az ivóvíz szolgáltatói díjának megállapításáról szóló
6/1994.(VI.29.ÖR. rendelet módosítása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
Meghívott vendég: Medgyesi Pál ügyvezető igazgató
A lakossági ivóvíz szolgáltatói díja
2009. január 01-től a következő képen alakul:
Fizetendő lakossági díj ÁFA-val:
293 Ft /m3
Lakossági alapdíj ÁFA-val:
417 Ft/m3
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft
4./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
Hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
4/2004.(II.26.)ÖR. rendelet módosítása
Előadó: Horváth Lajos polgármester
A települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatás díja 2009. január 01-től: 3.233 Ft
Szolgáltató: Makó-Térségi Vízközmű Kft.
Továbbra is él az a lehetőség, hogy amennyiben a fent nevezett
szolgáltatónál rendeli meg igényét, úgy a számla bemutatása
ellenében az önkormányzat az összeg 50%-át visszatéríti.
5./A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatás 2009. évi díjmódosítási javaslatának
megvitatása
Meghívott vendég: Laczi Zoltán, a Laczi és Fiai Kft. ügyvezetője
A szolgáltató (Laczi és Fiai Település-szolgáltató Kft.
(6758 Röszke, József Attila u. 60. Tel.: 62/573-514) által
benyújtott díjemelések alapján a képviselő-testület a falu
lakosaira nézve legkedvezőbb díjtételeket fogadta el.
Ennek alapján 2009. január 01-től a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
1 fős háztartás:
7.800 Ft/év
2 fős háztartás:
10.764 Ft/év
3 fős háztartás:
13.764 Ft/év
4 és annál több fős háztartás: 16.728 Ft/év
Ez a díjtétel 1db 110 liternél nem nagyobb űrtartalmú
gyűjtőedény, vagy maximum 2db összesen 110 liternél
nem nagyobb űrtartalmú, kizárólag cégjegyzésű
műanyagzsák által meghatározott hulladék mennyiséget
jelent, amelynek súly nem haladja meg a 25 kg-ot. A
műanyagzsák ára: 180 Ft + ÁFA.
6./ Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendelet-tervezet megvitatása
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyzőasszony
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
a 2009. január 01-től, a 2009. évi költségvetés elfogadásáig
az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan
beszedje és a kiadások fedezése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.
7./Az önkormányzat képviselő-testületének 2009. évi
munkaterve
Előadó: Benákné Bárdi Ilona körjegyzőasszony
A testületi ülések ütemezése: minden hónap utolsó
csütörtök napján, délután 16,00 órai kezdettel lesz.
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Dalostalálkozó 2008.

követhettük figyelemmel. Ezután a csanádpalotai
Búzavirág népdalkör összeállításában hallhattunk szép
magyar és szerb népdalokat. Baka András szólószáma
után
a mindszenti Alkony népdalkör nagysikerű
előadása következett, akik először léptek fel
színpadunkon. A maroslelei Őszirózsa népdalkörrel már
évek óta szoros kapcsolatban áll a helyi népdalkörünk,
így nagy örömmel üdvözölhettük őket is színpadunkon.
Csakúgy mint a Földeáki Népdalkört és Citerazenekart.
Alföldi és Kecskemét környi népdal összeállítást
hallhattunk előadásukban.

2008. november 22-én (szombaton) 15,00 órai
kezdettel
a művelődési házunkban Térségi
Dalostalálkozót szervezett a Hegyesi Dalkör.
A rendezvényt Horváth Lajos polgármester úr nyitotta
meg, aki elismeréssel méltatta az amatőr művészeti
csoportok önként vállalt közösségi tevékenységét, a helyi
kultúrák megőrzésére tett erőfeszítéseiket.
Bevezető műsorszámként a nem régen alakult „Kék
pántlika” gyermek néptánc csoportunk bemutatkozóját
tapsolhatta meg a lelkes és nagy számú közönség. Majd
az apátfalvi Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar
ifjúsági és felnőtt csoportjának színvonalas előadását

A Hegyesi Dalkör műsora zárta a jobbnál jobb együttesek
sorát. Elsőként gyermek – naqy értéke abban rejlik,
hogy
fiataljainkat
először
tudtuk
bevonni
tevékenységünkbe – majd tréfás dalcsokrot adtak elő.
Váli Jánosné dalkörvezető színes, a magyar és orosz
népdalvilágból merített ötletes összeállítása osztatlan
sikert aratott a közönség körében.
A Hegyesi Dalkör tagjai ezúton is köszönetüket fejezi ki,
mindazoknak akik anyagi támogatásukkal, vagy más
egyéb közreműködésükkel segítették
a rendezvény
A
sikeres lebonyolítását.

Köszönetet mondunk
* Önkormányzatunk vezetőségének, akik lehetővé teszik
működésünket, anyagilag és erkölcsileg támogatják
törekvéseinket.
* az Apátfalvi Takarékszövetkezetnek,
* Királyhegyesért Közalapítványnak
* Katona Mihály, Ludányi Mihály vállalkozóknak,
* Katona Istvánnak, Kiss Gyulánénak, Sarró Máriának,
* Daróczi Gábornénak, Kernel-Green Kft-nek
és minden segítőnknek
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2008. december 18-án, 15,00 órakor kezdődött a
falukarácsonyi ünnepségünk a művelődési házunkban.
Fellépett a Kék pántlika néptánc együttes, a helyi óvodás
és iskolás csoportjaink valamint a nem régen alakult
Gyermek és ifjúsági kórusunk .

A legkisebbek, az ovisok karácsonyi versekkel,
énekekkel készültek e meghitt ünnepre óvó nénieik
segítségével. Az iskolások betlehemes jelenetet adtak
elő a szépen feldíszített színpadon, a csillogó fenyőfa
előtt.
nagyszüleiknek egész
A tíz tagú kórusunk,
éves
féltő
amelynek tagjai 8és
gondoskodá-sukért,
16
év
közöttiek,
köszönetüket
betlehemi énekeket,
nevelőiknek
illetve az ünnepi
felkészítő
műsor
befejező
munkájukért,
a
karácsonyi
énekét „Olyan jó néha angyalt lesni, ünneplőben
község elöljáróinak a
adták elő, szép tiszta
falu oktatási
és
hangzásukkal. Szólót elébe menni, mesék tavában megfürödni,
kulturális
énekelt: Váli Krisztina
intézményeinek fennezt a világot kicsit elfeledni.”
Cecília.
tartására
tett
A
erőfeszí-téseikért,
gyermekek,
valamint
az
műsorukkal
fejezték szervezési munkát igénylő
A
sok előkészületet,
hegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
ünnepi előadást, Horváth Lajos polgármester úr
ajándékát, amely hagyomány szerint, minden 0-14 éves
köszönte meg mind a felkészítő pedagógusoknak,
korú gyermeket egy-egy 1.000 Ft értékű csemegecsomag
mind a lelkesen készülő gyermekeknek egyáránt.
illet meg.
Egyben átadta Király-

„Szent karácsony eljő’ és
az ég a földre száll”

Karácsony a Hivatalban:
Szintén
hagyománnyá
vált, ezen a napon, hogy
az önkormányzati hivatal
nagytermében karácsonyi
ünnepség keretében, a
községünkben
dolgozó
alkalmazotti kört és civil
szervezetek
vezetőit
vendégül
látja
az
önkormányzati képviselő
–testület. Horváth Lajos
polgármester úr pohárköszöntőjében összegezte a
2008.
év
történéseit,
vázolta az előttünk álló
komoly kihívásokat, feladatokat.
Mindehhez
kíván-va jó egészséget,
szorgalmas kitartást és
sikeres, békés, boldog új
esztendőt.

Mikor a templomunkban felcsendült a dal
Salamon László plébános úr,
Nándori
Gábor
kántor
közreműködésével december 24-én,
17,00 órai kezdettel tartotta a helyi
katolikus templomban a karácsony
esti szentmisét. A mise ünnepélyes,
meghitt hangulatát fokozta a
Hegyesi Dalkör és a Gyermek és
Ifjúsági kórusunk különlegesen szép
karácsonyi dalcsokra. A helyhez és
alkalomhoz illő magas színvonalon
előadott „Csendes éj” kezdetű dalt
Váli Krisztina Cecília szólóénekében
csodálhatták meg a jelenlévők. A
kórust orgonán kísérte: Váli Zoltán.
Önkormányzatunk 30.000 Ft-os
gázolaj támogatást adományozott az
idén a templom fűtésére.
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Nyugdíjas Egyesület hírei:
2008. december 4-én, Nyugdíjas Egyesületünk 10 fős küldöttsége
Pitvaroson vett részt a Pitvarosi Provita Segítő Szolgálat
szervezésében megrendezésre kerülő Térségi Nyugdíjas Klubbok
találkozóján. Résztvevő települések: Apátfalva, Pitvaros, Nagyér,
Csanádpalota, Kövegy, Nagylak, Csanádalberti, Ambrózfalva és
Királyhegyes Nyugdíjas Egyesületei. A házigazdák kulturális
műsorral kedveskedtek vendégeiknek. Fellépett a pitvarosi
népdalkör, csanádpalotai amatőr színjátszókör, végül pedig
nótaszóval fejezték be a kellemes délutánt.
Egyesületünk ez év februárjában Királyhegyesen tervezi az
Apátfalvi Idősek Otthonának küldöttségét vendégül látni, tovább
ápolni a már jól kialakított térségi kapcsolatait

Villanyoszlopok
Felújítása
Községünkben az elmúlt év végén,
három utcában is (Jókai, Dózsa György
és Felszabadulás) lecserélték a düledező,
korhadt
fa
villanykarókat
biztonságosabb és stabilabb beton
villanyoszlopokra. Így egységesebb és
esztétikusabb lett a falu látképe is.
Csikóspuszta
területén
az
összes
villanypózna cseréje megtörtént.

A Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület 2008. december 18-án, 9,00
órai kezdettel ülte hagyományos karácsonyi ünnepségét, amelyen
részt vett Horváth Lajos polgármester is, aki a községi
önkormányzat nevében köszöntötte az egyesület tagjait. A helyi
általános iskolások betlehemes játéka tette emlékezetessé ezt a
délutánt.
Az egyesület minden tagjának és meghívott vendégének a
vezetőség
ajándékcsomagot
készített
és
megköszönte
December 6.-án nagy sikerű Télapó
ünnepséggel
kedveskedett
az
iskolavezetés gyermekeinknek, ahol a
Party Szerviz Mikulása osztotta ki az
ajándékcsomagokat.

Állattartók FIGYELEM!

Sertést vásárolunk napi
legmagasabb áron!
Érdeklődni lehet:

Szűcs Sándornál
Elérhetősége:

06 30 478 7055
06 30 339 9981
06 20 515 7413
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Januártól csökkenthető a
társasági adóalapja, és akár a
cég
bevételének
háromnegyede is adómentes lehet.
Összefoglaltuk a cégeket
érintő 2009-es adóváltozásokat.

Törvényi
változások az
új évben!

Az új törvénnyel jobban járnak
azok a vállalkozások, akik az
ellenőrzött külföldi társaságtól kapott
osztalék 50 százalékát magyar
állampapírokba fektetik, 2009. június
30-áig és legalább két évig ott tartják.
Ekkor ugyanis az osztalék háromnegyedét levonhatják
az adólapjukból. Ez az egyetlen lényeges változás, amit
tartalmaz az új törvény a korábban hatályban levő
társasági adó és szolidaritási adó szabályokhoz képest.
Magánszemélynek jövőre minimum 10 százalékkal
kevesebb adót kell fizetnie a saját cégéből kivett
osztalék után. Vagyis azon ügyletek, amelyek után idáig
35 százalékos kulccsal adóztak a magánszemélyek,
jövőre 25 százalékos kulcs alá esnek. Jövőre tehát a cég
(társ)tulajdonosa a cégből kivett osztalék után már nem
35, csak 25 százalékkal adózik, feltéve, ha az több, mint
saját tőkéjének 30 százaléka. Ez utóbbi csökkentett a
cég
értékelési
tartalékával.

Összevont adókedvezmény kibővült új
fogalommal!
Az eddigi egyedi adókedvezmények helyett összevont
kedvezményalap után 30 % adókedvezményt lehet
érvényesíteni. ha a magánszemély összes jövedelme
nem haladja meg az adóévben a 3 millió 400 ezer
forintot. Az összevont adóalap adóját csökkentő összeg
az őstermelői kedvezménnyel együtt legfeljebb 100 ezer
forint lehet! A kedvezmény arányosan csökkenő
mértékben évi 3,9 millió forint jövedelemig
érvényesíthető.
Hét kedvezmény került összevonásra: tandíj
kedvezmény,
biztosítási
kedvezmény,
közcélú
adomány, saját nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés, a
megállapodás alapján fizetett járulékok kedvezménye,
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe
teljesített
saját
és
munkáltatói
befizetések
kedvezménye,
és
kiegészül
a
háztartási
adókedvezménnyel.
Háztartási
adókedvezmény:
háztartással
kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott
ellenértéke
(lakásfelújítás,
lakáskorszerűsítéssel
kapcsolatos
szolgáltatások;
gyermekfelügyelet,
gyermekgondozás; házi ápolás; háztartásvezetés;
háztartási nagygépek javítása, karbantartása; lakás,
lakóház tüzelőberendezésének, fűtésrendszerének,
égéstermék elvezető rendszerének hideg- és meleg-,
valamint
szennyvízrendszerének
karbantartása,
javítása). Feltétele, hogy a kedvezményt érvényesítő
magánszemély a nevére kiállított számla alapján –
adóbevallásban tájékoztató adatként feltüntetve a 7

Az öröklési illetékről:
Az új törvény hatályba lépésétől
fogva mentes az öröklési illeték alól
a gyermek, házastárs, szülő,
eltartott szülő nélküli unoka
öröklése esetén a megszerzett
örökrész –lakás - tiszta értékéből 20
millió forint. Amennyiben a lakás
miatti illetékalap a 20 millió forintot
nem éri el, akkor a különbözet az
egyéb öröklési illeték alá eső
vagyontárgyak
mentesítésére
fordítható. Ugyancsak illetékmentes
bármelyik
EGT
tagállam

Új szabály szerint az ingatlan a forgalmi
értéke 50 százalékánál alacsonyabb vételár mellett
történő „visszterhes megszerzése esetén” a forgalmi
érték 50 százaléka, és a vételár közötti különbözet után
az ajándékozási illeték-mértékkel megállapított
illetéket kell ezentúl megfizetni. Egy 10 millió forintért
vásárolt ingatlan után, ha forgalmi értéke 25 millió
forint, akkor az utóbbi fele 12,5 millió forint és a 10
millió között, vagyis 2.5 millió forint után ajándékozási
illetéket kell fizetni. Természetesen visszterhes
vagyonátruházási illeték is terheli az ügyletet.

Az
ingatlanforgalmazási
célú
illetékkedvezményt a vállalkozó akkor veheti
igénybe, ha nyilatkozik a nettó árbevétele
megoszlásáról, illetve arról, hogy két éven belül tovább
értékesíti az ingatlant. Ezt, vagyis a feltételek
teljesülését az APEH ellenőrzi – figyelmeztet
Veszprémi. Amennyiben a vállalkozó nyilatkozatában
foglaltak nem teljesülnek, vállalkozói bejelentés esetén
az illetékkülönbözet 50 százalékkal emelt összegét, az
adóellenőrzés során tapasztalt eltérésnél pedig az
illetékkülönbözet kétszeresét szabja ki az adóhatóság.

Módosul a közvetített szolgáltatás törvényi
definíciója is. A helyi iparűzési adó alapja a jövőben
csökkenthető azon szolgáltatások ellenértékével is,
melyet az adóalany az általa értékesített “új lakás”
előállításához vállalkozási szerződés alapján vesz
igénybe. Eszerint az ingatlanfejlesztő például a kulcsra
kész lakás megszerzésével kapcsolatos kiadásokat nem
csak akkor tudja levonni, ha adásvételi szerződés
keretében vásárolja meg, hanem akkor is, ha
szolgáltatásként számlázzák le részére vállalkozási
szerződés alapján a lakás építését.

A minimálbér 71 500 forint lesz ez évtől
2500-zal több, 71 500 forint lesz a minimálbér - derül ki
a kormány, a szakszervezetek, a munkáltatói
szövetségek által az Országos Érdekegyeztető
Tanácsban (OÉT) aláírt 2009. évi bérmegállapodásból.
A bérajánlás 3–5 százalékos bruttó keresetnövelést
tartalmaz.
Megállapodtak
a
szakmunkásbérminimumról is: gyakorlati időtől függetlenül 87 ezer
forint lesz július 1-jéig, azt követően pedig 87 500

2008-BAN SZÜLETETT:

SZÁMADÁS

1. Süveg Adrián Zsolt
2. Szabó Milán Leonárd
3. Szenek Nikolett

1. Csécsi Ferenc
2. Mag Józsefné
3. Csányi Ístván
4. Ferencsik Antalné
5. Dajka Károly
6. Kovács Aranka
7. Forgó Zsuzsanna
8. Molnár Pál
9. Molnár János
10. Bódi Sándorné
11. Suhajda Lászlóné

2008. 12.06.-ÁN
KIRÁLYHEGYES KÖZSÉG
LAKOSAINAK SZÁMA: 680 Fő

Tájékoztatás a
„Királyhegyesért Közalapítvány”
2008. évi munkájáról, és pénzügyi
helyzetéről
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai , ez évben
4 alkalommal tartottak kuratóriumi ülést.
Ezen ülések témája, mindig valamilyen
aktualitáshoz
kapcsolódott.
Az
ülések
összehívását, általában valamilyen kérelem
beérkezése indokolta.
A márciusi hónap aktualitását egy szomorú
esemény adta. Elhunyt iskolánk egykori,
nyugalmazott igazgatója Rédai László. Az
igazgató úr szoros kapcsolatot tartott fenn a
községgel, szívesen részt vett a községből
elszármazottak találkozóján, és lehetőségeihez
mérten, támogatta alapítványunkat. Temetésére
az alapítvány koszorút készíttetett .Az
alapítványt, a temetésen Suhajda Mihályné
képviselte .
Október hónapban, megkeresést kaptak , a
Hegyesi
dalkörtől.
A
dalkör
vezetője,
támogatásukat kérte a 2008. november 22.-én
Királyhegyesen megrendezésre kerülő Térségi
Népzenei Találkozó lebonyolításához. A dalkör
rendezvényét a kuratórium 20 000.- Ft-tal
támogatta.
November hónapban a Háziorvosi szolgálat már
néhány éve megszervezi a községi egészségnapot.
A programot minden évben lehetőségeikhez
mérten támogatják. Most is így tették, s a
kuratórium, e program támogatására 15 000 Ft.ot ítélt meg .
Decemberben a Csanádpalotai Családsegítő
Központ munkatársai kértek anyagi támogatást
karácsonyi ünnepségük lebonyolításához. A
kuratórium tagjai
10 000.-Ft
támogatást
szavaztak meg erre a célra.
A „Királyhegyesért” Közalapítvány kuratóriuma
hálás
köszönetét
fejezi
ki
mindazon
személyeknek aki személyi jövedelemadója 1%-

2008.-BAN ELHUNYTAK:

Meghívó
Új év köszöntő hangversenyre

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és kedves Családját

2009. január 31-én (szombaton)
16,00 órai kezdettel,

a Művelődési Házunkba.
Belépő: 100,- Ft

Magam, és a képviselő társaim nevében
minden lakosunknak egészségben gazdag,
békés és sikeres új esztendőt kívánok!
Horváth Lajos
polgármester

Kiadó: Községi Önkormányzat 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 62/287-945
Felelős kiadó: Horváth Lajos polgármester
8

9

