TÉGLÁS VÁROSI

KÉPES ÚJSÁG
2012. 8.hét 8.szám

További adónemek településünkön:
TALAJTERHELÉSI DÍJ: A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag
A következőkben a településünkön bevezetett helyi, illetve központi adókról és azok mértérendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés
kéről szeretném Önöket tájékoztatni.
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A talajterhelési
Alkotmányunk szerint: „Minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31. napjáig.
nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.” A helyi adók célja, hogy az adófizetők, a lakosság áldozatvállalásával GÉPJÁRMŰADÓ: A gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. értelmében az adó alapja személyszállító
hozzájáruljon az Önkormányzat gazdasági önállóságához, az általa biztosított helyi közszol- gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban
gáltatások finanszírozásához. Ezen célok megvalósítását szolgálja az adóztatás rendszere.
kifejezve. Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Tégláson bevezetett helyi adók:
Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelheMAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA: Azt a magánszemélyt terheli, aki a naptári év első nap- tősége (raksúlya) 50%-ával.
ján a város illetékességi területén lévő lakás céljára szolgáló építmény tulajdonosa. A helyi adókról szóló 1990. Az adó mértéke 2010-től személyszállító gépjármű esetén az adóalap után a gépjármű
évi C. törvény 26. §-a szerint ezen adónem mérték felső határa 2012. január 01-től 12.000 Ft-ról 17.000 Ft-ra - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
emelkedett.
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
Településünkön a magánszemélyek kommunális adójának összege ettől az évtől 8.000,-Ft-ról 9.800,-Ft-ra - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
emelkedett, mely alól a 70 éven felüliek továbbra is mentességet élveznek. Az adó összegének fele március - gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
15-ig, míg a fennmaradó rész szeptember 15-ig fizethető meg pótlék mentesen.
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
Az adó mértéke 2010-től nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi és tehergépjármű esetén az adóalap minden
ÉPÍTMÉNYADÓ: Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a város közigazgatási területén lévő megkezdett 100 kilogrammja után:
építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény) tulajdonosa. a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató,,tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,
Az adó mértéke továbbra is az építmény hasznos alapterületére számítva 500 Ft/m2.
b) az a) pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.
Az adózás rendjéről szóló módosított 2003. évi XCII. törvény szerint az önkormányzati adóhatóság hatásköHELYI IPARŰZÉSI ADÓ: A helyi adónemek között a legmeghatározóbb bevételi forrás a helyi iparűzési rébe tartozó adók esetében az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.
adó. Az adó alanya az a vállalkozó, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes Bejelentési, bevallási, adófizetési és egyéb adókötelezettségét a hivatal felhívása nélkül, önként kell teljesítejelleggel vállalkozási tevékenységet végez. Az iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az adóalany által nie.
értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás éves nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési
Az általunk már nyilvántartott építmény, kommunális adó, továbbá gépjármű adó alanyok részére a
értékével, és az anyagköltséggel. Az adó mértéke 2006. óta változatlanul az adóalap 2 %-a, a bevallás minden 2012. évtől hatályos adófizetési kötelezettséget tartalmazó határozatok, valamint az első félévi adó befizetésére
év május 31-ig nyújtható be.
szolgáló értesítők várhatóan február végéig kerülnek postázásra.
Polgármesteri tájékoztató

Czibere Béla polgármester

ÖNKORMÁNYZATI/ VÁROSI HÍREK
CIVIL SZERVEZETEK FIGYELEM!

Időpontváltozás!!
Az új civil törvény kapcsán a változások megismerése céljából jogi tájékoztatót szervezünk minden
érdeklődő civil vezető számára. Egy szervezettől
többen is jelentkezhetnek a rendezvényre.
A tájékoztatón a gyakorlati tanácsadás kap fő szerepet. A tájékoztatást Csonkáné dr. Sigér Brigitta
szakjogász tartja.
A tanácsadás ideje:

2012. február 28. kedd 13 óra
Helye:
Rendezvényterem, Téglás,Pozsár Gy.u.36.
A tanácsadás hatékonyságának fokozása
érdekében a kérdéseket előre is elküldhetik a
csaladsegito@teglas.hu címre, melyet továbbítunk
az előadó felé.
A tanácsadást megkönnyítheti, amennyiben
szervezete alapszabályát magával
hozza.
Jelentkezési lap letölthető a www.teglas.hu
internetes oldalról
Bővebb információt Gerencsérné Fazekas
Márta intézményvezető az 583-083
telefonon, illetve e-mailen nyújt.

Értesítés éleslövészetről

Farsang 2012

Az 5. Bocskai István Lövészdandár értesíti a
lakosságot, hogy a Hajdúhadházi helyőrségi lőtéren
2012. március 07-13-20-21-22-26-27-28-29-30-án
éleslövészet kerül végrehajtásra.

Minden évben nagy izgalommal
készülnek a gyerekek az iskolai
farsangra. Hatalmas titkolózások
előzik meg ezt a napot, hisz mindenki
meglepetést akar okozni társainak
jelmezével. A titokra csak akkor derül
fény, amikor a csarnokban egy közös
felvonuláson minden osztály bemutatja a többi osztálynak jelmezeit. Így történt ez az idén is.
Sok szép igényes és különleges jelmezben gyönyörködhettünk.

A feladatok biztonságos végrehajtása és a balesetek elkerülése érdekében arra kérik a lakosságot,
hogy a fenti időpontban a lőtér területén
(08/1,0111, 0112, 0113 hrsz.) és környékén ne
tartózkodjanak magánszemélyek és haszonállatok.
Továbbá értesítik Önöket, hogy a riasztó rendszer
biztonságos működtetése érdekében a lőtér elektromos hálózata folyamatosan feszültség alá van
helyezve.

Tájékoztatás fogorvos szabadságáról
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
2012. február 21-től március 14-ig
Dr. Szilágyi Zsolt szabadságon lesz.
Helyettesíti Dr. Pétery Zoltán
Rendelési idő: a rendelő ajtaján kifüggesztett
időpont szerint

A felvonulást egy közös tánccal zártuk, majd minden osztály a saját termében folytatta a mulatságot: vetélkedők, tombolasorsolás, tánc,
dínom-dánom nyújtott felejthetetlen
élményt a gyerekeknek.

Ölvetiné Veres Rita DÖK vezető

10 millió Ft-ra emelkedett a támogatási összeg a vissza nem térítendő támogatással Kombinált Mikrohitel Programban!
A Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2011. évben kiemelkedő eredményeket ért el az Új Széchenyi Terv
keretében finanszírozott Kombinált Mikrohitel Programban: több mint 600 millió Ft összegű pályázati igény feldolgozásában vett
részt, melyek nagy része sikerrel zárult. A megvalósított projektek összértéke elérte a 1,5 milliárd forintot.
A GOP-2.1.1/M illetve KMOP-1.2.1/M programra országosan rendelkezésre álló közel 20 milliárd Ft keretösszeg kihasználása és
a magasabb összegű pályázati igények kielégítése érdekében 2012. január 27-től emelkedett az igénybe vehető támogatás összege,
4 millió forintról 10 millió forintra.

1GB RAM, 80GB winchester, Socket 775 Core Celeron
processzor, a legmodernebb alkatrészekkel bővíthető
alaplap CSAK 19 990 Ft-ért

A program mikrovállalkozások részére, beruházási célokat szolgálhat (például ingatlan beruházás, új eszköz beszerzés és informatikai fejlesztések) és ehhez ténylegesen 10% önerővel kell rendelkeznie a vállalkozónak.
Az igénylők a Program segítségével úgy juthatnak 45% mértékű vissza nem térítendő támogatáshoz, hogy az önerő részhez
államilag támogatott, kedvező kamatozású hitelt vehetnek igénybe.
A Vállalkozásfejlesztési Alapítványhoz banki múlttal nem rendelkező vállalkozások is eséllyel fordulhatnak finanszírozásért és
induló vállalkozások is igényelhetnek támogatást, ha elfogadható üzleti tervvel rendelkeznek.
Fontos kiemelni, hogy ez az egyetlen támogatási lehetőség az Új Széchenyi Tervben, ahol ingatlan vásárlási célra is lehet vissza
nem térítendő támogatást igényelni.
A teljes pályázati anyag leadása az Alapítványnál történik. Ezt követően 30 nap az elbírálási idő, mely a vállalkozások részére
gyors megvalósítást tesz lehetővé. Pozitív elbírálást követően a teljes ügyintézést az Alapítvány végzi. Az Alapítvány weboldalán
megtalálhatók mindazok az információk és nyomtatványok, melyek a kérelmek benyújtásához szükségesek.

15 000 Ft-ért

Kiss Imre mikrohitel divízió vezető
Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Tel/Fax: 542/500-330 www.tamogatotthitel.hu

4029 Debrecen, Csapó u. 26.
info@tamogatotthitel.hu

I. osztályú, kitűnő állapotban, karc és pixelhiba mentes

Elérhetőség: Téglás, Malom u. 2/a
Tel: (06) 52/583-035 E-mail: info@com-2.hu

Ibolya Divatház,
ahol az elegancia lakik
4243, Téglás,
Kossuth u. 50.
Telefon.:
06-30/958-4748

EGYHÁZI HÍR

REKLÁM

Római katolikus hírek
Ebben az évben február 22-én kezdődött el a húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt. E negyven nap
nekünk keresztényeknek bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és
kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a
megünneplésére.

Fekete Imre Hajdúhadház, Dr. Földi J. u. 47/a
Nyitva: H - P: 7.00-17.00-ig SZO: 7.00-12.00-ig
Telefon: 52/277-999 06/30-566-0998

* TÉLI gumik értékesítése,folyamatosan
kedvező árakkal
* Felnik forgalmazása
* Autókerekek szezonális gumi tárolása

Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz.
Jézus

Krisztus

nyilvános

működésének

megkezdése

előtt

negyven

napot

töltött

a

Több munka-álláson,
gyors, pontos munka

pusztában.

Negyven napig tartott a vízözön, negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai hegyen és Jónás
próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében. A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését
szolgálja, jelzi az embernek Isten iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását. Nagyböjtben különös figyelmet fordítunk a
szegények megsegítésére is.
Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma is őrizzük ennek emlékét:
az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”. A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást.
A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt kezdetét az első vasárnap előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvét
vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat nap telik el, ugyanis a közbe eső hat vasárnap nem böjti nap.

Vasárnap délelőtt 9,30-kor, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik a szentmise.

Juhász Imre plébános

Tevékenységemet Hajdúhadház központjában
a dr. Földi J. u. 3. alatt végzem.
Ügyfélfogadás: kedd: 11.00 – 14.00
szerda: 9.00-13.00
péntek: 9.00-13.00
Profil:
adás-vételi, ajándékozási, tartási szerződések,
társaságok alapítása, bontóperek, vagyonközösségi,
kártérítési ügyek intézése.
Elérhetőség:
Telefonszám: 06/30-90-40-233
E-mail: mrazildiko@gmail.com

REKLÁM ÉS HIRDETÉS
Magyar találmány!!!

Járművezetői tanfolyam indul

Forradalom a gyógyításban Dr Márkus István

A Sógor Autós Iskolánál (Téglás, Pozsár Gy. u. 36.)

PIZZA és ebédszállítás

nőgyógyász, klinikai onkológus és felesége

Első megbeszélés: 2012.03.01. 17 óra

homeopata 200 év tapasztalatát fejlesztették

Tanfolyam kezdése: 2012.03.06. 17 óra

Rendelés felvétel:
06-52/277-437, 06-30/336-03-93 Web: www.gasztrobar.hu

tovább és megalkották a Moksa Elixirt, mely

Tavalyi áron!!!

Rendezvényszervezés, party szerviz

64 archetipusra nyújt sejtszintű gyógyulást

Megkezdett tanfolyamon óradíjat NEM emelünk.

pl: allergia, asztma, alvászavar, bőrprobléma,

Érdeklődni: 20/933-9461; 20/470-5556 telefonszámokon

Kertész szakember szőlő, gyümölcsfa metszést vállal, valamint kerti
munkákat. Téglás, Hajdúhadház, Bocskaikert környékén.
Érd: 20/452-4664

daganat, stb.
Bővebb felvilágosításért látogasson el:
www.m.katalin.moksaelixir.hu
vagy hívjon a
06 20 9 194 393 telefonszámon.

Függöny, sötétítő 20%
Köntös, hálóing, pizsama 50%
Kerékpárok 20%

RETRO ZENE SOROZAT V.

Matematika korrepetálást és vizsgára felkészítést vállalok.
Érdeklődni: Horváth István, okleveles matematikus
egikarinti@indamail.hu 06- 30/725-8130
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Harminc éve, ezekben a napokban alakult a vízszintes 30. magyar rockzenekar.
1988-ban megjelent albumuk egyik legszebb dala a vízszintes 1.
Vízszintes: 10. Egyik nagy alakja volt al-Hvarizmi (akinek a nevéből származik az
algoritmus szó). 11. Becézett Pál. 13. Táncot jár. 14. Jó a szeme. 16. Régi perzsa
uralkodói cím. 18. Csökkent a hangerején. 21. Helyez. 23. Szerelem, angolul.
24. Nyereg része. 25. Színvonalas. 27. Rendszertani egység.28. Ady Endre verse
29.Ragadozómadár.
Függőleges: 1. József Attila is dolgozott ekként. 2. Seben képződő bevonat.
3. Egyévesnél idősebb bor. 4. Az éjszaka ellentéte. 5. … Gibson; ausztrál színész.
6. Emília francia megfelelője. 7. Jószágot vízzel ellát. 8. Sorszámnévképző.
9. Másnaposság. 12. Iszlám vallási cím volt. 15. Levakaró. 17. Indulatos. 19. II. János
Pál pápa beceneve volt. 20. Jelentése: majdnem. 21. Vétket neki tulajdonít.
22. Rengeteg. 26. Sérülés.
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Új benzinkút Tégláson! MEGNYITOTTUNK!

28

Téglás Városi Képes Újság Impresszuma
Felelős kiadó: COM 2 BT.
Téglás, Malom u. 2/a Tel: (06) 52/583-035
E-mail: info@com-2.hu
Web: www.com-2.hu
Szerkesztő: Karsai Katalin Csilla
Hirdetésfelvétel: Téglás, Malom u 2/a
Lapzárta: kedd 16 óra
Megjelenik hetente 2100 példányban,
Téglás város területén.
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A VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL BEÍRANDÓ SZAVAK:
AK, ANI, AR, ATA, ÁT, GA, GÓJ, ILES, KLG, KS, LÁ, LM,
Készítő: Horváth István
OH, OK, ON, ŐK, RO, TI.

VERSENYKÉPES ÁRAKKAL!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy töltőállomásunkon E 95 benzinnel és diesel üzemanyaggal, udvarias
kiszolgálással várjuk Önöket és állunk rendelkezésükre!
NYITVA TARTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN: 6.00 – 20.00 óráig
A Teszolg 2000 Kft. Gazdabolt területén, TÉGLÁS, BÖSZÖRMÉNYI ÚT 34. szám alatt.
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A megfejtést hiánytalanul kitöltve, kivágva a Com 2 Bt., Téglás, Malom u 2/a alatti
irodájába kérjük leadni, a megjelenést követő szerda 10:00-ig.
Múlt heti megfejtőnk: Kovács Ádám ( Tóalj u 11.)

Gépjárművek műszaki vizsgáztatása és eredetiségvizsgálata helyben,Téglás,Kossuth u. 18. alatt.

A 10. helyes megfejtő webcamerát nyer a COM 2 Bt-től, amelyet személyesen vehet át a
Malom u. 2/a alatti irodában.
Megfejtő neve:

Érdeklődni:

……………………………………………………..…………………………………

Szabó Zsolt

Telefonszáma:

Telefon:

………………………………………………………………………………………...

20/986-9902

Megfejtő lakcíme
..……………………………………………………………………………………..

