2017. január

Végre megjött az igazi tél, leesett a hó, mindannyiunk nagy örömére. Ki is használtuk és a szokásos helyünkön, zsákon csúsztunk, hócsatáztunk, hemperegtünk. Nagy élmény együtt kihasználni a hó adta lehetőségeket. Sírás, nyafogás nem is volt, pedig szószerint „bőrig áztunk”
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Egészséges táplálkozás
Óvodánkban az év első hónapja
a betegségmegelőzésre, egészségmegőrzésre és az ehhez
kapcsolódó helyes táplálkozásra épült.
Többször
készítettünk
gyümölcssalátát, zöldségturmixot. Kis szakácsaink már
gyakorlatot szereztek a kés
használatában, és az alapanyagok összedolgozásában
és persze a fogyasztásban
is remekeltek. A rendszeres testnevelés foglakozásokon kívül most is hangsúlyt
fektettünk a testmozgásra,
tornagyakorlatokkal
erősítettünk izmainkat, mert

az egészségmegőrzés egyik
fontos része.
E hónapban pedig még
egy nagy-nagy öröm ért bennünket: az országos „Kincses
Kultúróvoda 2017” pályázatra benyújtott anyagunkkal bekerültünk a 11 nyertes közé. + évig viselhetjük a
Kincses Kultúróvoda címet,
ami sok lehetőséggel, kulturális programmal, de hatalmas munkával is jár majd.
Ez a jó kis csapat összefogással bebizonyította, hogy
kis intézmény létére tud nagyot alkotni és mindezt a
gyerekekért, a közösségért.
A pályázati anyag elkészítésében segítséget nyújtott
Neichl Noémi, köszönet érte.
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Kincses Kultúróvoda lettünk
Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúráért
Felelős Államtitkársága és
Oktatásért Felelős Államtitkársága 2016 októberében második alkalommal
hirdette meg a Kincses Kultúróvoda pályázatot, melynek célja, hogy az óvodai és
a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse, illetve elősegítse, hogy
a kulturális tartalmak minél
sokrétűbben épüljenek be
az óvodák helyi pedagógiai
programjába, és ebből adódóan az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a
kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést
segítő programokat.

Dr. Hoppál Péter államtitkár döntése értelmében

az alábbi óvodák nyerték el a „Kincses Kultúróvoda 2017” címet:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda,
Szent Bernadett Tagóvoda, Komló (Baranya megye)
Erdősmecskei Óvoda, Erdősmecske (Baranya megye)
Százszorszép Művészeti Bázisóvoda, Békéscsaba (Békés megye)
Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda,
Bölcsőde, Szarvas (Békés megye)
Szent Imre Óvoda, Székesfehérvár (Fejér megye)
Bárczay Anna Óvoda, Téglás (Hajdú-Bihar megye)
Szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Szente (Nógrád megye)
Sülysápi Csicsergő Óvoda, Sülysáp (Pest megye)
Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda, Budapest
Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda, Nagykálló
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Csesztregi Tündérkert Óvoda, Csesztreg (Zala megye)

Beharangozó

Február 12-én 15 órakor Lovászhetényben kerül megrendezésre az óvodai farsang.
q
Február 20-án 19 órakor színházlátogatás lesz a Pécsi

Nemzeti Színházba. Előadás címe: Holdbéli csónakos.
Utazás a falubuszokkal. Még vannak szabad helyek, jelentkezni Neichl Noéminél lehet.
q
Március 10-én pénteken 18:30-kor Nőnapi rendezvényt
tartunk a Kultúrházban.

A Szociális tűzifa január 23-án és 24-én kiosztásra került, 24 család részesült e juttatásban.
Erdősmecskei
Hírmondó

Erdősmecske önkormányzatának kiadványa.
Polgármesteri Hivatal 7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu
Nyomdai munkák: Milpress Kft. 2400 Dunaújváros,
Verebély utca 8. Felelős vezető: Molnár Gergely ügyvezető

Elérhetőség, telefonszámok

Polgármesteri Hivatal
7723 Erdősmecske, Petőfi utca 40.
Telefon: 30/505-1172. E-mail: hivatal@erdosmecske.hu
Polgármester:
Benkovics Győzőné
Tel.: 20/313-4099. E-mail: polgarmester@erdosmecske.hu
Jegyző:
Dr. Tóth Sándor
Tel.: 69/351-101. E-mail: jegyzo@erzsebetikoh.hu
Aljegyző:
Földvári Edit
Tel.: 69/351-101. E-mail: aljegyzo@erzsebetikoh.hu
Nagypalli kirendeltség: 72/466-752
Erdősmecskei Német Önkormányzat
7723 Erdősmecske Petőfi utca 113.
Elnök: Hengl Mónika 30/326-2768
Német-Magyar Baráti Egyesület Erdősmecske,
Erdősmecskei Tánccsoport vezetője:
Hengl Melitta 30/750-7237
Óvodavezető:
Lőrinczné Takács Aranka 30/842-7758
Iskolavezető:
Kellerné Ömböli Emőke 72/455-102
Családsegítő szolgálat:72-465360
Orvosi rendelő:
Dr. Menczer Gábor 72/465-078
Nyugdíjas Klub
Vezetője: Hengl Jánosné 30/613-2755
E-on hibabejelentő: 06-40-200-636
Mezőföldvíz: Pécsvárad: 72-466-377
Paks: 06-40-462-000
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Tisztelt Adózó!
Erdősmecske Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a települési adó bevezetéséről döntött a 9/2016. (VII.15.)
önkormányzati rendelettel,
mely 2017. január 1. naptól
lép hatályba.
A helyi rendelet szerint adóköteles a település
közigazgatási területéhez
tartozó termőföld, ami az
ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös,
kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet,
valamint a külterület.
Az adó alanya az a természetes személy, aki a
naptári év első napján a
föld tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.
Amennyiben a földet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog
terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
A helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1/A. §
(1) bekezdésében foglaltak
alapján a települési adónak
nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó.
A Htv. 52. § 26. pontja értelmében vállalkozó:
a gazdasági tevékenységet
saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából,
üzletszerűen végző
1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott egyéni vállalkozó,
2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve,

hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele
az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás
vagy végelszámolás alatt áll,
4. egyéni cég, egyéb
szervezet, ideértve azt is, ha
azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.
Amennyiben a tulajdonos vállalkozóként vál-

Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat minden esetben bejelentési kötelezettség terheli
a változást követő 15 napon belül, melyet az e célra
rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni.
Az adó alapja a földrészletnek, alrészletnek az
ingatlan-nyilvántartásban
aranykoronában meghatározott értéke.

lalkozási
tevékenységet
folytat a tulajdonában álló
külterületen, úgy e tevékenységére tekintettel
nem alanya a külterületi
adónak.
Az adókötelezettség a
tulajdonjog, vagyoni értékű
jog megszerzését követő év
első napján keletkezik.
Az adókötelezettséget
érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az
adókötelezettség
a termőföld elidegenítés évének utolsó napján
szűnik meg.

Az adó éves mértéke
termőföld esetén 1 Ft/m2/
év, termőföldnek nem minősülő külterület esetén:
2 Ft/m2/év.
Az adó megfizetése félévenként, két egyenlő részletben az adóév március
15-éig, illetve szeptember
15-éig esedékes. A rendelet bevezetésének évében
október 30. napjáig egy
összegben kell megfizetni
időarányosan (szeptember
1. – december 31.) az adót.
A fentiek alapján adókötelezettség terhel minden természetes személyt,

akinek a fenti leírás szerint
termőföld, vagy termőföldnek nem minősülő külterület van tulajdonában, ami a
település közigazgatási területén (belterület, külterület) helyezkedik el.
A rendelet alapján adóalanynak minősülő magánszemélyek első alkalommal
2016. október 30. napjáig,
a következő adóévtől kezdődően minden év március
15-ig kötelesek bevallani
termőföld vagy külterületi
tulajdonukat, az Erzsébeti
Közös Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán, az Erzsébeti Közös
Önkormányzati Hivatal
Nagypalli Kirendeltségének Adócsoportjához.
Fontos, hogy az adókedvezményt a bevallási
nyomtatványon lehet érvényesíteni, vagyis azoknak az adóalanyoknak (kivéve állam, önkormányzat,
szervezet, e tekintetben
vállalkozó) bevallást benyújtaniuk, akik a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld,
(ingatlan-nyilvántartásban
szántó, szőlő, gyümölcsös,
kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó
művelési ágban nyilvántartott földrészlet, alrészlet),
valamint a külterület tulajdonosai, de adómentesség illeti meg őket. Az
adómentességet a bevallási
nyomtatványon kell kérelmezni.
Aki a bevallását határidőre nem, vagy késve
nyújtja be mulasztási bírsággal sújtható.
További részletek a honlapunkon, illetve az Erzsébeti Közös Önkormányzati
Hivatal honlapján találhatók.

