MaÚtGvJ
Ára:

II. évfolyam' 1. szám

A felsóörsi önkormányzat

10

L992. január 25.

Ft
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Miközben

a

Himnuszt

A pezsgöspoharak az asztalon sorakozva vdrjók' hogy
néfuúnyperc ,núlva ijssze-

hallagto m, rég i olvasmdny é lményem sznvai motoszktÍl-

Iapszöveg, cuppanós puszik

,, Ha egy szép napon
mégis arra ébrednél fel'
mondta a mestcr, hogy nem

csendillve kiiszönthessék az
új eszlendőt. Azutón a Himnusz Majd a szokÍsos képeskíséretében:BUEK 1992.

Mindez az idén va'la'hogy
mégsern olyan vidóm' nint
azewtt. Bkonytalansdg' kétkeilés vegyiil a jókívdnsdgok
kiizötti csendbe. Hisz sokak

úi esztendö a
munknhely elvesztésétis jelenti, tovtÍbbsodródist a szegénység felé. A reménytelenségbe. A peaúrdókkal együtt
robbannak a hosszti ltÍtszntbéke leple alóI a lélek időzíszúrruúra az

tett bombdi.
J ug

an lő

o s zltúvitúb

ne

k.

nak afejemben:

tudod futlisod bdnydt' elvétetted a cék, és félve és vakon
botorkÍlsz, s lóbadból elszíIlt
az erő, tüdöd ziluÍl, úgy érzed
nem bírod tovtÍbb, akkor jusson eszedbe fiam, hogy ezt a
versenyt helyettcd nem futja
végig senki, nem kgyinthetsz
sértödiitten, a tiibbi.ekre mutogatva, mert ebben a futnmban nincs tarftizkodtÍs, hkzen
te dllsz itt minden útkanyarulatban, hfuÍba menektilnél,
magaddal hurcolod a bukÍst:
a kisúradt patakmedret, a
mdladozri vakolatot a falak-

ról, a kocsma szagdt, a kÍbult arcok bdrgyú vigyordt:

csak egyet tehetsz' ÍekÍllsz, és
újra kezded, mert ezt a yersenyt nem futja végig helyetted senki...

Boldog új évet kívdnok, s

eröt, nagyon sok erőt...

Semsei Sándor

alpolgármester

Adjon Isten minden jót'

Ami tavaly sz{iken vót,

Gazdának bort, búzát,
Gazdasszonynak tyúkot lu-

dat,

Lánynak legénynek

Egy-egy szép mátkát'

országunknak csendes békességet

és megmaradást.

(Bálint Sándor

nyitraszerencsési gy{lj tése)

Az eldrelátó ember nemcsak

vetkezd évekre is.

Az életbiztosítrással megala_
pozhatja gyermekei jövójét és saját nyugalmas öregkorát" mert L2
éves kortól ó0 éves korig köthető. Az életbiztosítás biztos tőke_

is, mert a biztosítás
idejének lejrártakor a biztosíLísi

befektetés

összegen kívül eló'relátható nyereséget is fizet. A biztosító lehetóvé teszi' hogy az értékkövetéssel megkötött életbiztosít{s az ér_

tékétmindenkor megdrizze, vagyis ne legyen rá hatással az inf_
láció.

Rugalmasan alkalmazkodik

az ön igényeihez:

_

visszavási{rolható,
a pénz kedvezményezettje

bárki lehet'

a minimáIis összeg havi

250 -forint,

-_
tó.

kölcsönt

vehet fel rá,

igény szerint viíhoztatha-

gyermekek

nek a szülők'

1992. szeptember l-el megtesszük az elsö fonÍos lépést az
alapfokú oktatós megszilórdítú'
sóra. Az 1-4. oszÍály lanulóinak
osztott osztól)okban való tanulás,it. a sziikséges harnrudik tante-

ási

p ro

okta-

gr amot me gv aló sítj uk.

berében az önkormányzat

nillió forint

],5

tómoqatast kapott,

melyet csak iskolaprogram vég-

rehajtására lehet felhasznólni.

Tovítbbá az is pozitív meghatáro-

zó, hogy iskolós gyermekenként
3ő ezer forinÍ normatív tómoga-

felelósségbiztosítrást,

A falu apruja és nagyja rngy
örömmel fogadta, hogy a

polgármesteri hivatal elótt ismét
ott állt tl közös karácsonyfa'
A szent karócsony ünnepéróI
mindenütt megemlékeztek, de az
Idösek Klubjában, az iskolában,
az óvodóban mindenki ajóndékot
is kapott.

Nagy István
Felsőörs Fő u.29.

jóró

visszaíratásában partnerek lesz-

kolafej lesztésre, t(nterem kialakítósához. Mi több' ]99] decem-

lakásbitosítríst'
cascót

Cím:

helységekbe

Az is fontos kerdés, ltoyg még
ebben az évben az óllami t(tntogatóst is igénybe lehe! venni is-

Ajánlukmég:

Várorn a tisztelt érdeklódő_

tület elhatórozasa csak úgy vulósulhat meg, ha a jelenlegi tanuló
létszám növekszik, s a környezó

t

látható nyereség 850 000 forint,
lejríratkor tehát l miliió forint.

ket!

Azonban ószintén kell arról
is beszélni, hogy a képviselőtes-

a közérdek{l alsótagozatos

Példa: Ha egy 12 éves fiatal_

Ha br{rmelyik biztosítási for_
ma érdekli, kérem keresen tel, s
az önnek legmegfelelóbbet
válsztjuk.

felvóllalja. Ehhez
több milliós- nagyságrendlL Jedezerel is biztosítani kell. Az Uttörö
utcai volí iskola átépítéssel,korszer[lsítéssele program megvaló'
s ít ósól oz kivá ló I e hetöség.

zatoí 2 tanári óllas betöltésére.

nak 25 évre le van kötve havi
500 forint, akkor a biztosítási
összeg 249 000 forint, az etőre-

vállakozók vagyonbiztosí-

megvalósítható
oktatasi

Amennyiben az 1992-93-as tanévre a tanulóIétszóm növelésére, a helybeli beíratósokra garanciát kapunk a szülőktól, akkor

értékkövető,

tását.

ban

pro4ramot

oldjuk meg. Kiírtunk már púIyó-

- a7 (yg5 díi 20 százaléka
az adóból
levorlható,
rnunkáItatók költségként
leírhatják.

_
_
-_

A kepviselótestiilet eltijkélt
szándéka és elhalarozósa, hllqy
az alsótagozatos 4 osztólyt magábafoglaló
osztott osztályok-

renl kialakítasúta Faluházban

Biztosítás , biztonság
a miíra gondol, hanem az elkö-

Kell új iskola?

Karócsonyi visszaemlékezésünk
képriportban elevenedik meg
Iapunk 5 . oldalán'

tóshoz lehet jutni. Igy példóul 12
l tört énó lét sz ómnöv e -

gy erme kke

lés 432 ezer forint óllami tómogatóst jelent, mely összeg fedezné
Íó landr béréí!
Kedves szülök!
Ha tómogatnak benniinket e
közé r de kll p r o 8 r am me gt alós ít (lsában, akkor lesz új alsótagozatos oszíott osztólyos iskola!
2

Podmaniczki Gyula
polgármester

A kis hegyen bizony nagyon el ]ehet tévedni. Itt csak
az igazán isrrrerós tud tájékozódni. Miközben a sáros, csútszós íttotr próbálunk célba érni,

egy elágazó. mégegy' és rnégegy' lztlírr vl(ge az útnak. s rrri

nregíllturk egy ház portájín' A
szép rrélrretjrrlrász kufya hanrar
nlegbarÍrtkozik velürrk' anrikor
észleli gazdiíja jelenlétét. Kiséharőtrr * a polgárnrester

-

ntiLr beisnlcri, hogy rrerrr egész-cn ide indultunk. hiszcrt rni

eredctrdőeIr a Barcza KÍrlnlrin
bácsit keressiik.
Miutotl Józsi bácsi irzotlbalr
nern hagy.ja anuyibitn a dolgot,
beirrvitál benrriirrket kis otthonlíba. a drrrrrzsló kályha nrcllé.
Mindezt teszi rzzal az dsi ttt:rgyaros vcrrdégsZerelctte l' lltIriÍc
igaz.ándibol csak a falusi ember
képes. A beszélgetés nriról is
folyna, mint az itteIri szilaj óle t'
rcíl. Egy gondolatrryi sziiIletbeti
rncgtelík a lopó a lregy levével.
s rnirrt kidcrül. ritka izletcs borral kínril benIriitlket a gondos
gazda.

Ami engem nrcglepett: egy
éve s etrrber' itrrnliirorl 18
éve cgycdiil él. tívol e villig zlr-

75

jrítól és ragyogó fényes lovag-

lócsizrntr, tisztir, egyszerű rulra,

liasonló kivitelű kötény és egy

frissen borotvált, írpolt itÍc'

nyílt tekintet rléz veltitrk szellbe.

Miért vírlilsztolla eZ!

aZ

ólctlbrnriít'?
Tuclhatunk rólir va-

lra rrreglátogatnak' Négy gyerr.neket rteveltern.

h1' n1g552e a világtól
rlenl- fél, hogy ha történik valanli, nincs a körrryékerr seIiki'/
Nílam rrirrcs lra. Nincs
rnit -télterrerri. Öt évig lruszír
voltatlr, fogságban is töltöttelll
néhínyévet, eclzett etrrber vagyok. VírroIrr a tavirszt és ezt a
630 négysz-ögöl szóIót rtlcgtrrűvelcni. Ez leköt engenr.
Mikor tarlár Írrnak szólítoni. tiltakozik B arcza Kiiln-rárr,
pedig a faluban minderrki így
arníg el Iretn zavarttrk"
hozzá.

-

-

Ne írjatok rólanl

Íűzi

senr-

nrit. jót étl neI-n tudok rrrondani.
30 éve élek itt a hegyben. nragálryosan, és lrir rletrl kapníni ir

falutól ezt a tirroIlt kis ételt.
rietri sok jó l'alat kertilne nekern. Csodiilatos cbéd volt Illa
is.

Kiílrrliín bírcsi 20 évig volt
tarrító BalirtonftiredeIt, ltogy

Irriért, tlctrr nrondjir' de lrangsÍr-

lyoz,z-a, hogy Irenr urozgaltrii
rnrltltjiíér't' clk|iidték a prilyíról'
és utánir l balatoIlfi.iztői NitrokéIniánál dolgozott 15 évig.

A

nlost 72 éves nyugdíjas

,,rellletc'' rossz köri.ilrnények
között ól. Az épi'ilet kívül-beltil
alaposan ellrasználódott. A 25
<-lioptriís szetntivege gátat enrel
kedvenc idótöltésének. az olvirslisnak. tévénézésnek. Marad

a

lanr it'J

rridió az egyharrgír napok idő-

aztiin nrár' tnegszoktatrr' és sz.e-

ajtóig kísérilrívatlarr látogatóit.
Még ttlhívja figyelnriiIftet.
hogy az Angyal Vendelről is írjurrk. ó iglzírr Ilregérdertrli.

Nerrl kiilönösebb rr tör''
- Kezdetben kórlysz.erból'
ténet.

retek itt lakni. Naponta lejárok

a faluba. vau kapsolatom az
enlberekkel. A gyelekek is né-

Receptajánlatok

isnleri. .,Csak tariító voltatrl,

töltésének' Nelrezetr lnoZog'
hosszú percekbe telik' nlíg az

Savanyú vetrence FelsőÖrsi Klub módra
H ozzúvalók

4-5

szenú lyre

:

]l2 kR ncu'ltctlttis (vagy seríéslllis), 2'5 dkg .|íistölt szalonntt, -3
tlkg liszt,5 dkg piros paprika,0,5 tlkg örölt bors, kevés babérleuél,
0,5 dkg ntu.stór,0,5 dkg cukor,5 dkg zsír, l,5 Llkg só,5 dkg vörös'
lng|nta, ízlésszerint.fokhttg|nut, kevés citront, } dl tejföl' ízlésszerint J'elÉr bor.

Elkészítésimódja:
Az aprórir vágott fiistölt szalotrtliít tivegesle pirítjuk. Ilozzáadjuk az összevágott vöröslragynlírt. Megfbnnyasztjuk, nrajd pit'os
paprikával rlegszór'juk és jól összekever.1iik. Kevés viz.et örrtűrlk rá
és lepÍítjuk. Bete öntjiik a tokírryrlak összevágott lrílst. sózzuk, törött bolsot' babérlevelet, t'elrér'bort irclurtk lrozzii. Ha kell, többször
csolrtlevet, vilgy vizet örrttirlk alá és puhára pároljuk. Tejfö1bó-l'
lisztből, kevés víz, nrrrstár ltozzáadástival habarást készítünk és besi.iÍítitik a tokányt. Cukorral, citroIrrtrrir1 ízesítjiikés jól kiforraljuk.
Tört burgonyával párolt rizzse1 vagy kagy1ótésztával tálaljú.

Nádi betyárpecsenye Felsőörsi Klub módra
H

oz z(u, cLló k

4-5

s

ze n ú ly r e''

75 tlkg sertésltús,25dkg tltlrúlt ]ttis, 0'5 dkg bors' foklrugynru,
í:lésszerint pirospaprika, egy 'fej vörösltűgyn1d,5 tlkg fiisÍöil s:a'
lonn.tt.

Flkészítésiniódja:
75 dkg hÍrsból 5 sze]etet készíttink, a többi húrst ledaráljuk' A
darált hírsból befűszerezéssel kolbász alapatryagot készítünk'Az 5
szelet húst kiklopfoljuk és a dar'ált lrúrsból lralrnokat rakur-rk. Kariés csíkokra vágott szalorltlával ízesítkára vágott vörösliagyrrrávtrl

jtik. Utána felgöngyöljtik és fbgvájóvaI összetűzdeljük. Sütó'be rakjuk' kb. 20 percig sütjiik'
Utána kiszedjtik és lábasba rakjuk. Vizet öntiirrk alá és pulrára
pároljuk, nrajd zsírjára lesütji'ik' Hidegen is, tlrelegetl is tálalhatjuk.
Köretként pirított burgorryát és rizst adlratunk'

Közmondások februárra
Jauuír-t'ebruár. Itt

a nyár

!

Február 2- a Gyertyaszenteló Boldogasszony
A Bakonybarl éló ernbe-

rek -tr borzot figyelik e napolr.
Ha kijon és kint nrarad' lrarnirr

kitavaszodik. de ha visszabÍrjik
a lyrrkába' rnég negyverr Itapig
tart a téi'

Elsó ízben találkozik

a

tél a- nyánal. Másodízberr a 40

véttarlítrrapjtírr' rlárcius

Haltrradszor

21.

Gyürlrölcsoltó

Boldogasszorrykol, április 6árl, arnikor a lryár teljeserr le-

győzi a te]et. Ha a kakas Gyertyaszetrtelőkor rrern ilratik vi-

zecskét, György trapkor

ökör
ka

aZ
trem elretik fiivecskét.
Gyertyaszelltelőre lravacs_

Sok eső lesz tavaszra

Mit kell tudni a helyi adókrőL?

A kéoviselötestület több alka|ommal maratoni ülésen Íár'
gyalta a helyi adók kérdéset,majd az l'99l. december 18-i nyílt
üiésen meeálkotta a rendeleteket. Az ülésen az adózásban érdekelt lakosök is részt vettek, a forró hangulatú vitában érdemi
járultak hozzá az adó mértékénakmeghatározá.
iavaslatokkal
"sához, mely a Íakosság teherbíró képességétis számításba vette.
A helyí adók bevezetése elkerülhetetlén volt' mert az önáIló
községkép kialakÍtása, a községfejlesztés legalább olyan felelősséget Íó á képviselőtestületre, mint a nem mindig szimpatikus
reídelet megakotása. A lakosság közérdekű kívánalmai csak
úgy valósulhátnak meg, ha mindénki képes az áldozatvállalásra.
Az állami és minden korábbi adó 1991. december 31-ével
hatályát vesztette. Helyébe 1992.január 1-től a helyi adók léptek, melyekről tudni kell, hogy teljes mértékbena kiizseg bevételeiként funkcionálnak. A hélyi adók befizetésevel az állampolgárok közvetlenül a lakóhelyüknek adják a pénzt. A helyi adók
óímén befizetetÍ összegeket le lehet vonni az adóalapból.
Tiszte|ettel tájékoZtatjuk a lakosságot, hogy az adóbevallás
beküldési határideje január 31. Kérjük' hogy az adóbevallások
elkészítésenekhatáridejét betartva szíveskedjenek munkánkat
segíteni.

Adóktitelezettség

1.$
(1) Adóköteles az öIrkormárryzat illetékességi terüIetén lévó lakás és nern lakás céljríraszolgáló épület. továbbá a garár:,s (továbbiakban: építmény)függetlenül attól, lrogy az nragárrszemély vagy
nem rnagánszemély tulajdonábatr vatr, továbbá" hogy az építmény
bel- vagy külterületen található.

építményadó alkalrnazásában az építményheztartozlk

az é:pítményrendeÍtetésszerű hasznáIatához dzükséges 1000 m2

nagyságú földrészlet.
(3) Az adókötelezettség kitejed az építInényvalamennyi lrelyiségére, kivéve a lakás és üdiilótulajdon esetében az épüIethez tarto-

zó kie gészítőhelyiségeket (pince, tüzelótároló, állattartás

célj ára

szolgáló ólak' ist íllók' takarInárrytárolók' kazánház' műhely, szárí

tó'

padlás)'

Az adó alanva

2.S

(1) Az adó a|anya az, aki a naptári év első napján az építnrény
tulajdonosa.
(2) Ha az építménytaz irlgatlannyilvárrtartásba bejegyzett vagyoni értékríjog terheli. a tulajdonos és a vagyoni értékűjog gya-

korlására jogosult személy Inegállapodása (nyilatkozata) szerinti
személy
megáIlapodás lriányában a vagyoni értékűjog jogosult- alanya.
ja
az adó
- (3) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok.
Az adómentesség
(

1

)

Mentes az adó atóI:

= *sr"#f,fr!ffd.ás

lete.

4.S
Az adó alapja az építrnényr'n2_betr szántított hasznos alapterü_
Az
(1)

Az

a<Ió

mérÍéke

s.$

adó nrértékelakás esetében a lakás ll2_berr száIrrított

alapterüIete után: 100 Ft/m2.

Felsóörs község Önkormátryzata a lrelyi adókróI szóló 1990.
évi C. w. 1' (1) bekezdésébenkapott felhatalnrazása alapján a községi illetékességitertiletén 1992. január 1_től, határozatlan idóre

Az

(4) Mentes a helyi adó a|ó| az a magáIrszernély, aki igazolja,
hogy az önkormányzát illetékességi területén végzett kornmunális
beiúházás céljaira teljesített évi befizetése eléri vagy rneglralada a
helyi ado éves összegét'
Az adó alapja

szolgáló építmérryesetében az építrnényrn2-ben szánrított hasznos

Építmázyadóról

(2)

zetru.

IraszIros alapterüIete után: 50 Ft/nr2. Garázs esetébetl: a guázs nlZbetr szárrrított alapterülete után: 50 Ft/rn2. Egyéb rrem lakás céljára

Felsőörs község Ön kor'mányzatának
199L. évi IX. számú rendelete

építményadót vezet be.

(2) Mentes az adó ltzetesi kötelezettség alól az a magánszenrély, aki az önkormr{nyzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre. eIrrrek szárrrlával igazolt ellenértékétaz ezen
rendelet atailjan íne gattapíto tt helyi adóÍból lev onh atj a. Amennyiben az adó ósszege kisebb, mirrt a beruházrísi érték,a levonási jog
a következő évÍevasv éveke áwihető.
(3) Amennyiben"á (z) uetezaésben szerinti befizetés nem éri el
a helyi adó összegét' helyi adóként csak a ktjlönbözetet kell megfi-

esetében az állandóan bejelentett' és térry-

(2) Az alapadót 25%-a| csökkel]tett összegbetr kell rnegállapí_
tani, ha a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület vezetékes
lv óv ízltáIózathoz rrenr cs atlakozik.
(3) Az alapadót257a-ban cscikketrtett összegben kell megállapítani, a nern lakás céIjára szolgáló épiilet esetén, Ira annak rerrdeltetése, egész éven át tartó alapvető élelrniszer ellátás'
(4) Az alapadótZ5Va-al növelt összegberr kell megállapítani, ha
a nenl lakás céljára szolgáló épület reIldeltetése szeszesitalt is i{rusító vendéglátóipari egység. kivéve az egész éven át üzenreló Irtelegkonylrás egységet.

Az adókötelezettség keletkezése, megszünése

ó.s

(1) Az adókötelezettség a lrasztlálatbavételi, illetó-leg a feIlIlItllradási engedély kiadását követő év elsó napján keletkezik.
Az ertgedély néIkül éptilt' vagy anélkül lraszrrálatba vett épít_
mény esetében az adókötelezetlség a tényleges használatbavételt
követó év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség nregszűnik lz építrrrénymegszűrrése
événekutolsó napján. Az építrnénynekaz év elsó Í'elébentörténő
trregszűtrése esetén a ntásodik félévre voriatkozó adókötelezettség

Ine!szűnik.
(3)

Az építrnényhaszrrálatárrak szlirretelése az adókötelezettsé_

get nem érinti'

Eljárási szabályok
7,

(1) Az építményadóa Polgárrnesteri Hivatal egyenesadó beszedési számlájára fizetendő be.

Adópotlékmentes fizetési határidők: I. félév:március 15. II.

félév: szeptember 15.

Az

adó kivetéshez sztikséges bevallást 1992' január 31_ig

Az

adó kivetést érintő váItozásokat a változás beálltát k<ivető

benyújtani'

kell

15 napon belül kell benyújtani az Adóhatósághoz.

(2) Az Adóhatóság magánszemély kérelme, és a Képviselótestületjavaslata a|apján az építményadótmérsékelheti vagy elenged_
heti, lra anrrak megfizetése az adózót és ir vele együttéló családtagokat megélhetésiikbensúIyosan veszélyezteti, vagy présház esetében azt kizá,tólag szóló feldolgozására hasznosídák.

(3) A helyi adóval kapcsolatos eljárásban az e rendeletberr és
az adózás rendjéróI szóló w._ben foglatakat kell alkalmazni.

Ertelmezó rendelkezések

8.S

E rendelet alkalmazásában
1. Az ÖnkorInányzat illetékességi terüIete:

(

Folytatós a 4. oldalon.)

(Folytaíós a

j. oldalról.)

Az Önkormánvzat közíeazeatási határa által behatárolt

fogialő-

és küIterületet ma!ában
zati hauískclr kiterj ed.

A keíe'ldi jog, a

joga

_

-

bel-

térség,amelyre az Ónkormány-

2. Vasvoni értékríioe:

tartó-s földhasznáIat"

haszonélvezet" a használat

ideérri,eá kiilföldiek ingatlan hasznr{lati jogát is

használat és a lakrásberlet.

-

,a föld-

3. Epítmény:

Minden laliás és nem lakás céliríraszolgáló épület. Nem minósül építményneka 3 évesnélrövidébb idóta}tamra létesített (ideiglenes) éoítménv.
4.

Hasznoíalapterület:

A

végleges (a vakolt vagy burkolt) falsíkokkal hatáolt teljes

alapterüle"tnők olyan része, aÉól a belmagasság legalább 1,9 méter'
5. Eoítménv me gszünése:

Ha áz éptilétetlEbontják, vagy megsemlnisül illetőteg ha az ilIetékes építésügyihatóság a használatbavételi engedélyt visszavonta.

d.) a szociális, egészségügyi és gyernrekvédelmi illetóleg a ne_
inté7mény-eki va]ariínt a műemlék építménlekhez
tartozó teleknek teljes területe, továbbá az onkormányzat tulajdonában álló építményekteljes területe.
e.) a lakóhr{z ériítéscéliából vásrárolt belterii{eti földrészlet' ha a
vásárÍás idópontiától száriíton egy éven belül a lakóház építése
megkezdó'dik, és"a kezdestól számíott négy éven belüI befeje2ódik
-f.)

velésiiktatási

Záró rendelkezések

e.s

Ez a rendelet 1992. január l -én lép hatályba.
Epvideiűles hatálvát vészü a házadóró| szóló 1986. évi 25. tvr.
es a féÉretrájtaíáról kiadott 3Il1989' (vII. 13.) PM rendelettel mó-

az onkormánvzat tulaidonában álló telek

s.) a teleknek az'l800 m2-en feltili része
Áz adókötelezettség keletkezése' megszünése

tesség, annak lejrírtáig érvérryben rnarad.

i5) A rendeÍet kiíirdetésijró'l a je8Yzó 8ondoskodikiczki

oyuta

polgármester
Tóth Gáborné
jegyzö

A Felsőörs község Önkormányzati Képviselőtestületének
1991. évi X. szímú rendelete a Telekadóró|
1.

Felsőörs közsée ÖnkornráIlvzala a helvi adókról szóló l990.évi
C. tv. l. (l) bekezdésébenkapoit felhatalrnazás alapján a község iIletékességi területén lratározatlarr id6re, 1992. januiír 1-tő-l telekadót vezet be.

c.) építésitilalom alól való feloldását követő év elsó napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettség a belterületi földrészler

a') átruházr{sa
küIterületté nrinósítése
a beépítésiévénekutolsó napján
c.) beépítéseesetén
d.) az építésitilalomnak az év első felében történt kihirdetése
esetéIr a félévutolsó napján szünik meg.
b' )

-

Az adó alapja

6.$

Az adókötelezettség alá esó telek m2-ben számított területe.

Az

használatához sziikséges mértéket meghaladó része. (lovábbiak-

ban:telek).
(2) A beépítettbelterületi teleknek a.z építményrendeltetésszerű használatához szükséges mértéke az onkormányzat illetékességi
teriiletén: 1000 m2.

3.$

a telek

ingat-

lannyilvántartás ába bejegy zett tulajdonosa. Ha az iIrgatlaIrt az ingatlannyilvántartr{sba bejegyzett vagyoni értékűjog terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékűjog gyakorlást{ra jogosult szernéIy
megállapodrís hiányában a vagyoni értékűjog jogosultja'az adó
alanya. Több tulajdonos esetébll a tulajdonosok tulajdoni hányaduk aránvában adóz-nak.

'

Mentes az adó

Az adómenÍesség

4.S
aIó]':

a.)azépítésitilalom alatt álló telek azépítésitilalom ideje alatt
b.) a közhasználatú közlekedési tevékenysé getvé9z6 adóalany,

az e cÉha használt telek utrín
c') a teleknek a rajta lévó épület rendeltetésszerű használatához

sziikséges részr, améLy az Ö'nkormányzat megá|Iapítása szerint
1000 m2

adó

mértéke5FtlmZ.

(1) az adó bevallására, kivetésére, adóelőleg befizetésére,adó
törlésére az e rerrdeletben foglaltakat. valarnilrt az adózás rendjéról
szóló l990. évi XCI'w'-beIl foglaltakut kell alkalrnazni.
(2) A telekadó a Polgárrnésteri Hivatal egyerresadó beszedési
számláiára fizetendó be.
(3)-Az adó befizetéséreadópótléknentes fizetési határidók: I.
féIévminden év március 15', II. félévminden év szeptember 15.
(4) Az adó kivetésélrezsztikséges bevallást: 1992. január 31-ig
kell benyújtani.
(5) az adókivetést érintő változásokat a változás beáIltát követő
t5 napon belül kell benyújtani az adóhatóságnak.
(6) Az adóhatóság magánszemély kérelme és a Képviselótestület javaslata alapján a telekadót mérsékelheti vagy elengedheti. ha
ennek rnegfizetése az adózót vagy a vele együttéIó családtagokat
megélhetésükben súlyosan veszély ezLetí.

Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:

(1) Adóköteles az Önkorrnányzat illetékességi területén lévő:
a.) a beépítetlen belterületi föIdrészlet
b.) a beépített belterületi teleknek az építményrendeitetésszerű

adó alanya az, aki az év eiső napján

Az adó mértéke
7.$

Eljárási szabályok
8.S

Adóktitelezettség, az adó alanya

2.$

Az

földrészlet

a.) rnesszerzését

PM. rendelet.
Az út és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 18/1983. (X'
l6.) EVM-PM. esvüttes reIrdelet.
'(2)
Az úi épít"dsr lakásokra korábban megállapított házadórrren-

a

b'i belGrtilené minősítését

(l )

dosított 3511986. (X' 2.) PM rendelet.
A nem lakás céIiára szolsá]ó építménvekadóiáról szólő, az
t98ó. évi 2ó. tvr.-el."és az l9B8. evi xv. ív.-el rnódosított 1985.
évi 23 tvr., és a végrehaitásr{ra kiadott, a 35/1986' (X. 2.) PM. és az
51/1988. (XII'22J PM. rerrdelettelmódosított 6211985. (XiI. 30.)

s.$

(1) Az adókötelezettség

e.$

1.) Vagyoni értékríjog: a kezelói jog, a tartós földhaszná]at, a
ideértve a ktilföIdiek ingathaszlraszotréIvezet, a használatjoga
a földhasznáIat.
náIati jogát is
2.) Közhasználatú közlekedés: a közlekedés és hírközlés népgazdasági ág közlekedési ágazatába sorolt gazdálkodók összesseá
ge, illetve aZ r{]taluk lebonyolított közlrasználatú közlekedési tevémeghatárokenység. A közhasználatú közlekedés a brárki által

-

-

zott'feiíételekmegtartr{sa és díjak nlegfizetése meltett

vehetó szállítás, illetve

a

kapcsolódó feladatok ellátása. -Ygénybe

Záró rendelkezés
10. s
(1) Ez a retrdelet 1992. január l-én lép hatályba. Egyidejűleg
hatrílyát veszti az. út- és közműfejlesztési hozzájáru|ásról szóló

l8/1983. (X. l6.) EVM-PM szánrú rendelet.
és igénybevételi díjráról szóló, a 4l!9'l7.
A te]ek használati
- a t,ltgtg. (XI. 1.i
(i. 28') PM-ÉVM-ÁH
a

rultstiz..(vtu.

EVM-AH.

pu-Évu-ÁH,
(XII. l0.) PM-

PM-ÉVM-ÁH az 52lL983.

2.)
és a 6711988.

(XII. 2ó.) PM--EVM együttes rendele-

tekkel módosítottI2lL970. (N. 16.) PM-EVM együttes rendelet.
A magánszeInélyek földadójáról szóIó módosított 36||9'16. (X.
17.)

MT számú rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséró'l a jegyz.ő gondoskodik.

Podmaniczki Gyula

''t:''Íö#T''já
Jegyző

Kardcsonyi emlékek

a szívet
nttzlengcti.
Atly Endre verssorai jilnak
cs:entbe.
Ebbcn a falubant ...boldogok u gyerekek, ,,ntert tudjitk
nli 0 szereteÍ.''"
A község els/J nagy ktu'ánlet 8yön]-örködteti,

csonl'fítjíttu polgúrntesteri li-

l'lltl dolytói twnt kis

i:gu-

ltlntntul tís rtttgI szeretdÍel dí-

s:í!t,!!,ik .|'t,l' Ndg\'tttt ltugt' ilrön t

A

iikre

s:t l l,qti

l

t l uktlssá gun k

re;-

karltcsonyi iinnepekrt'

való kós:iilés régt'n t:s ntl)st

i.\

nindig &szinte gternteki s:ít'-

fakadt és ntost sent |es:teÍ!
núgis a: I99l.
varózsóból
- iinnepc vulunti
él,i karácsotty
ú.jra. vu!anti ér:clnrsallll iittneplésre adott indíttatúst. A
s:inÍe észreyelrctlen, dt núgis
n tl g g,-11:i1 kíi l önb ségtl t d r. T ö l taIldikó
glesi Györglné
- ér:ékclteti
nárnő gondolatsoru
veliink, ntelyet szti s:crint idóziink a tanórnötll:

bóI

,,Munkalrclyent

a

felsót)rsi

iskola. Neszteleníil till nte3 u
busz a Falulúztt clőtti bus-nlc-

gállóban. Hóbtt síipped11, csenJt,s lt,pésckkcl Aij:t,leiltnt u: iskol(tba.

Az épiilet el|)tt úlI nté!tóságteliesen a 't'ttltt els11, közt)s
nagl kurácson1fítjct' Ugles ke:ekkel készített ajándékdobozokkal. ntesébe beillő óriási

s:altncttkttntl, ágrtitt

nte'q1li-

lrcnő ltlpehhekkel. A kép a s:c-

széről a kedves iinnepi Jbgadtatós a mintlenki karócsonyfója
irónt.
Az iskola, óvoda és az Idösek klubja karácsonyfója alatt
nindenki szómóra volt ajóndék.

A

kepviselötestiilet gvernrckenkénI 30a forintot udotl u

gverme kek tlj úndékozítsúru.
A:

AIsóörsre j(tró iskolíts gyer-

ntekek is részesiiltek a karác sony i aj óndé kozós ör öme iben.
A n nguj ítndékozot tak csodála-

/Zx és kedves ünnepséggel
ntondlclk köszöne.tet az etjándékozóknak, az onkorntanyza!nak.

A

karócsony-, 0 szereÍet iill-

nepe, idöseknek, glerekekn.ek

e.gyuránt enlékezetes volt. A:
onkorntányzat 4] idős nyugdí.jas részére(6000 Ft alatÍi
u gd íj ban r észe s ii lö k) ntinte 8y
78 000.forintot
és a 60 gler-

ny

- 000 forinlot
ntek részérc90
s:<lc iú l i s. gt'

tillott el.

úntiigl i

se gé lyt j ut -

Kóborló ebek altatődala
Amikor elkeseredik felebarátunk vagy bárki más, nerrr

miudegy, hogyan vigasztaljuk:
,,katonadolog" vagy,,kutyadolog''. Sajnos Felsóörs lakossága
kulyaügyben már rrem csak el_
keseredett, de már két harapós
táborra is szakadt. Súlyossá,
veszekedóssé vált a helyzet a
kutyát tartók és a kutyát nern
szeretők között. Hosszú évek

óta csilrolunk egynrásnak és
egyrnásra jobbnál-jobb közrnondásokat. de tninden rrrarad

továbbra is. Kutyadolog. De
mostmár félre a viccel. mert

nem

is olyan tréfás atrtrak

a

Irelyzete, akit olyan kóbor eb

gával a gyepmesteri feladatok
ellátására.

Tisztelettel kérjük ez ügy-

ben érintett lakosainkat
tak betartására:

,,Állattartás 9. $ (3) Az eb
tulajdonosa köteles arról gondoskodni, hogy az eb a község
közigazgatási területérr szabadon ne kóborolhasson''.

A

közérdekű

A gyepmester altató dala!

kedves kiskutyánr,
rreked trincs szliksé-

,,A1ud.j

Hisz

ged rárn,

nyítvárrya rritlcs. Sajtros a ,,gaz-

hon maradj,

sem oltási

bizo-

dás'' kutyák is tererntettek ré_
miiletet lakosságunk körében.
Elég sokat alrl-roz, lrogy Inostnrá- intézkedjürrk a lakosság
testi épségénekvédelnle érdekében. Elsó alkalornrnal február 1-15 között kerül sor a kó-

bor kutyák

összegyűjtésére.

zerzódést kötöttiink Veszprénr
város Közferrrrtartó Igazgatósá_
S

intézkedé-

sünklröz tár'rrogatásukat. nregértésűket kérjÍik.

harapott meg, melynek sem

gazdája,

az

1991. évi VI. sz'-ú ,,Kozségüzemelési'' rerrdeletben foglal-

Hiába kértelek, hogy

ott-

Ne csavarogj és ser-rkit rrreg

ne harapj.

Sajnos nem hallgattad

gazdádszavát,

a

Hallgasd a gyepnrester úr

altató dalát.''

Szerző ismeretlen

ZeIre trltató puski{ra

korrr_

porrálva.

Legyen -e gáz Felsőörsön?

Közér,dek
Kérjiik a kedves lakosságot' lrogy a szenlétgyűjtésre kirakott

kis korrtérrerek Ilaszrrálatára szíveskedjerlek nagyobb figyelnlet for_
dítani a jövőben, IneÍt a lakosság köreibó'l llagyoll sok patrasz érkezik ez iigyben. Bejelentenek olyarrokat, liogy egyesek a konténereket vashul]adékkal, kőtörrrrelékkel, fa, papí', leveles lrulladékkal
rölrik rneg' Így a háztartási hulladékok elireiyezése lehetetlerrrré válik. Szíveskedjetlek a Iretn kotrtérlerbe való lrulladékokat a szerlétteleprc eljuttatrli, az elégethetó lrulladékokat az ipari lrulladék kivételével 1992. január 1'
1_ig és szeptentber 1.
-június A vas, papírhulladékot-decerrrber
összekörve
3 l'ig égetéssel nlegser-ntrrisítetri'
a korltérrerek mellett l'relyezzék eL, ezek összegyűjtéséról a polgártlresteri Irivatal gorrdoskodik. A kuiturált környezetért végzett rnunkát, a község tisztasága érdekéberltett fáradozásaikat nregköszön_
jük.

AKCIO
A ,,HANGYA''

Videósok, figyelem!

Élelnriszer bolt-

ban február 1-10-ig kedvezntényes élelmiszer vásár lesz.
Pl.: cukor 1/1 kg-os 4l Ft
liszt 1/1 kg-os (Devecseri) f7.90

Ft

rétes liszt 19.50 Ft
paprika l0 dkg-os 30 Ft-ért.
Erdentes felkeresni bennünkcl
Mi ezzel szeretnénk kedveskedni
a vásárlóinknak, egyben erednré-

nyekben gazdag

nunk!

új évet kívá-

Negyedévente az újságon keresz-

tül értesítjiiköniiket, hogy nli-

Fe]sőörsörr

ir

Fó u. 1ó. szánl

alatti VIDEoTÉrÁnaN
rrrost olcsóbban (50 Ft/nap)

kölcsörrözlret
egyes filnreket.
Havotrta új filnrek között
váIogatltat.
Egyszerre több filnl
kivitelekor újabb
kedvezrnény jár.
U gyanitt: papít, írószer,
ajándékírúk is kapharók.

Új szolgáltatás,

lyen kedvezményes élemiszer vásárt rendezünk nagykereskedel-

hogy a hírdetéseit a Naplóbarr
nálunk is feladhatja.

az árút ingyenesen hrízhoz szállít.

15-19 óráig

mi áron. Nagybevrisárlás
juk.

ZseIi.Iános FeIsóörs.

esetén

Kinizsi

u. 9.

Sonrcgyi Géza nyugdíjas a Hösök Kertjében végzelt rendszeres és
odaadó munkójóval vívta ki a község lakosságórnk elismerését.

Nyitva:

a hét rnirrden napján.

Úgy gondolom,hogy az elkövetkezendő évek egyik nagy kérdése lehetrre ez. Elóször llagyon rnegörüItenl atlnak az érdeklódő
levélItek, arnelyet a Baiatonfi.iredi Polgárnresteri Hivataltól kaptunk
ez űgyberr. Rögtön merrt is a visszajelzés a Fiiredieknek, hogy érdekel benrrünket a gázvezeték építése'Az elsó örönt utáIr nagyotl
sok kérdés vetődott fel betrtrem ezzel kapcsolatban. Többek között
és ez talán a legfontosabb, hogy érdekli-e a lakosságot egyáltalán a
gázvezeték dolga? Mennyi idó rnúlva juthatrra el' hozzánk a gáz?
Mindez rnerrtryibe kerüIne a községnek? Ezerrkívtil rnég számtalarr
kérdés van, amire egyenlóre nem lelret trrdni a választ' A feivetódó
kérdésekkapcsán megpróbáltam közelebbit nregtudni. Illeték_
esektől megtudtam, hogy valóbarr lehetséges az,|togy Balatonfüred
felrőI gázt kapjorr a mi községi'ink is. Ehhez azonban tudni kell azt
is, hogy ez több év alatt lehetséges és sok_sok millióba kerülne a
falunak. A Balatorrfüredin kívül rnég egy alterrratíva rnutatkozik a

kőzség gáze|Iátására. E másik megoldás szerint a VIDEoTON felé
elágazó vezetékró1 lehetne lecsatlakozni a Felsóörsöt ellátó vezeté_
ket. Ene a megoldásra vizsgáIatot kellene kezdernéIryezni, anrely
kiderítené,lrogy ennek a vezetéknek a kapcitása elbírná_e a község
gázelIátását? Természetesen ez is súriyos rnilliókat emésztene fei a
község pénzéből.Látni kell a lakosságnak azt, hogy ebben az ugyben valarni mozdulrri látszik, bár egyenlóre mindenképpen puhato_
lózás, érdeklódés szirrdén. A Balatonfüredrrek adott visszajelzés
még setrrrnire senr kötelez benrrüIlket. A gánvezeték ügyéberr a
döntő szó esetlegesen majd a képviselótestÍileté lelret, ahhoz azonban, hogy valóban érdetrrlegeserr foglalkozrri lelressen ezze| a dologgal, mindenképpen szükséges a lakosság vélenrénye.A késób_
biek sorárr. amikor miir kicsit több lesz az információ' akkor való_
színű, hogy kérdóíven fogjuk kikérni a lakosság véleményét.Ilyen
nagy horderejrÍ kérdésben csak a lakosság igenló vagy elutasító vá_
laszának isrneretéban lehet feleiósséggel döIrtést lrozni.
Ezzel a rövid tájékoztatóval rnindössze annyi volt a szándékorn, hogy a lakosságot gondolkodásra késztesse, ebben az úgy vé_
lem jövónket nagyban befolyásoló ügyben.

Tóth Gáborné
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