A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2012. március 27.

XIV. ÉVFOLYAM

TÁJÉKOZTATÁS HELYI ADÓKRÓL

TARTALOM

Tájékoztatás a
helyi adókról
1. o.
Meghívó
2. o.
A Műv. Ház
ápr. havi
programja
2. o.
Köszönet
2. o.
Lomtalanítás
3. o.
Vasúti menetrend
változása
3. o.
Reklám
4. o.

1.)
Magánszemélyek
kommunális adója
A helyi adók bevezetésére
a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény (Htv.) ad
lehetőséget az önkormányzatok számára. Ennek alapján Hajmáskér Község
Önkormányzata 13/2005
(X.26) sz. rendeletével
módosított 7/2002 (IX.25.)
Ökt.sz. rendeletével 2003.
január
01-i
hatállyal
Hajmáskér
illetékességi
területére
bevezette
a
magánszemélyek kommunális adóját, melynek mértéke évi 4000,- Ft. Az adót két
részletben kell megfizetni.
Az első félév befizetési
határideje március 16. a
második félévé szeptember
15., melyekről értesítést küldünk.
A rendelet kimondja, hogy
az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év
első napján a lakás tulajdonosa, a tulajdoni hányad
arányában, valamint az a
magánszemély, aki az
önkormányzat illetékességi
területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkezik.
Az adókötelezettség változásáról a változást követő
15 napon belül kell bevallást tenni, melyhez a
Polgármesteri
Hivatal
ügyfélszolgálatán
lehet
nyomtatványt kérni, valamint, az letölthető a
www.hajmasker.hu honlapról is. Felhívjuk szíves

figyelmüket, hogy lakás
vásárlásáról és eladásáról
is kell bevallást készíteni!
Kérjük, hogy haláleset esetén az örökösök is tegyék
meg az adóbevallást a tulajdonjog változásáról.
2.) Helyi iparűzési adó
A helyi iparűzési adót
Hajmáskér község közigazgatási területén az Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.26) ÖKT.
sz. rendelete írja elő.
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén
állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység. Az adó alanya
a vállalkozó. Az adó alapja a
Htv. szerint meghatározott
adóalap 1%-a. Az adóbevallást az adóévet követő május
31-ig kell leadni. Az adóévre megállapított tényleges
adó különbözetét is eddig az
időpontig kell megfizetni,
illetve ettől az időponttól
igényelhető vissza. Az adóbevallás alapján megállapított előleget két részletben
kell megfizetni, a befizetési
határidők itt is március 16.
és szeptember 15.
Az ideiglenes jelleggel
végzett iparűzési tevékenység esetén az adó összege
naptári naponként 1000,- Ft.
3.) Gépjárműadó
A gépjárműadót a gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény szabályozza. Az adó alanya az a

személy, aki a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként,
ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közben
újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni
adó alanya az, aki a forgalomba helyezés hónapjának
utolsó napján a hatósági
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az Okmányirodában
kell bejelenteni a tulajdonjog változásáról készült
okirat benyújtásával
(Az Okmányiroda címe:
Veszprém, Vörösmarty tér
3. telefonszám: 88/549-390,
ügyfélfogadási idő: hétfő,
kedd, csütörtök 7.30-tól
14.00 óráig, szerda 9.0017.30)
(A közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény, valamint a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000.
(XI.30) BM rendelet írja elő
ezeket a kötelezettségeket.)
Kérjük, hogy a félreértések elkerülése érdekében a
gépjárművek tulajdonjogában történő változás bejelentését az eladó is tegye
meg.
Kovács János sk.
körjegyző

MEGHÍVÓ

Szépkorú
jubileumi köszöntése

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
2012. április 4-én (szerdán)
18.00 órai kezdettel,
Hajmáskéren, a Művelődési Ház
nagytermében

Istenes Ferencné, Marika néni 2012. február 12-én
töltötte be 90. évét.
Köbli Miklós polgármester és Kovács János körjegyző köszöntötte Marika nénit és adta át Orbán
Viktor Miniszterelnök úr jókívánságait, valamint az
Emlék-plakettet.

KÖZMEGHALLGATÁST
tartunk,
amelyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Hajmáskér Község Önkormányzat
képviselő-testülete

KÖSZÖNET
Köszönetünket szeretnénk
kifejezni mindenkinek, aki a
tragédiánk után támogatott,
segített bennünket bármely
módon. Külön köszönetet
mondunk Köbli Miklós polgármester úrnak az önzetlen
segítségéért. Köbliné Punk
Margitnak, a Mester Áruháznak, a Tulipán étteremnek, Hajmáskér Sport Egyesületének, akik a sportrendezvény bevételét felajánlották részünkre. Az óvoda,
iskola dolgozóinak, az óvodás gyermekek szüleinek is
köszönetünket fejezzük ki a
támogatásukért. Kelemen
Mária Zitának a színvona-

las műsor megszervezéséért,
melynek bevételét felajánlották számunkra. A szereplőknek is köszönet: óvodásoknak, iskolásoknak, zeneiskolásoknak, felkészítőjüknek,
a Nyugdíjas Népdalkörnek,
a táncosoknak, a Pedagógusok Kamarakórusának.
Köszönet Bikádi Lászlónak, Sóly község polgármesterének, Sóly község lakosságának, akik bármely módon segítettek, támogattak
bennünket,
Mindenkinek hálás köszönet!
Vida család

A MŰVELŐDÉSI HÁZ
ÁPRILIS HAVI PROGRAMJAI
Április
06./péntek/ 14 – 16 óráig
Húsvétváró játszóház
14. /szombat/ 16 ó. Költészet Napja
Verses –zenés délután.
Közreműködnek:
Gábor Á. Általános Iskola
versmondó versenyén helyezést
elért diákok,
Kovács Tünde fuvola,
Tantestület Kamarakórusa
27. /péntek/ 17 ó.

Megérkezett a tavasz ...

a Tánc Világnapja
Táncbemutatók a Várpalotai
Művészeti Iskola
diákjai közreműködésével

A rendezvényeink továbbra is ingyenesek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk áprilisban is a Művelődési Házban.
A Községi Könyvtár nyitvatartása az előző számban tévesen
jelet meg – helyesen:
A Községi Könyvtár az alábbi időpontokban tart nyitva:
Hétfő – szerda – csütörtök: 15 – 18 óráig
Kedd: 9 -12 óráig.
/A beiratkozás ingyenes!/
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Kelemen Mária Zita
Művelődési ház vez.

FE L H ÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot
a 2012. évi

lomtalanítás
időpontjáról.

„Az ének szebbé teszi az éveket
Az éneklő ember másokét is „

A kihelyezés időpontja:
2012. április 14. (szombat) 2012. április 15. (vasárnap)

MEGHÍVÓ

Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. által az adott
területre rendszeresített gyűjtőedényben el nem
helyezhető nagyobb méretű hulladék elszállítása
lomtalanítás keretén belül történik.

Nem helyezhető ki:
építési törmelék, veszélyes hulladék
(festék, akkumulátor, vegyszer) kerti hulladék,
kommunális hulladék, gumiabroncs.
Hajmáskér Község Önkormányzata

Lépjünk fel közösen a
rongálók ellen!
Sajnálatos módon az utóbbi időben ismét elszaporodtak a köztéri rongálások.
A rongálók nem kímélik a
buszmegállókat, padokat,
szeméttárolókat, játszótereket.
Az önkormányzatnak sokba kerül a rongálások helyreállítása.
Kérjük a tisztelt lakossá-

got, ha rongálást észlelnek
és az elkövető beazonosítható, jelezzék az Önkormányzat felé.

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket
2012. március 31-én 16 órakor
a Művelődési Házban a

KATONADALOKAT ÉNEKLŐ
DALKÖRÖK
TALÁLKOZÓJÁRA
Fellépők dalkörök
Nyugdíjas Népdalkör, Hajmáskér
Táborállás Nyugdíjas Klub Népdalköre,
Veszprém Szivárvány Népdalkör,
Balatonkenese Férfikar,
Pétfürdő

Fotó:
Andi ABC előtti buszmegálló.
Köbli Miklós
polgármester

Kelemen Mária Zita
Műv.ház.vez.

Vasúti menetrend
változása
Helyi lakosok jelezték,
hogy a 2012. áprilisi vasúti menetrend változása
szerint több vonat közlekedése is megszűnik Hajmáskér községet érintően.
A menetrend változása
sok ember munkába járását teszi lehetetlenné.
Levélben kerestem meg
Dr. Navracsics Tibor

Miniszterelnök-helyettes
urat, országgyűlési képviselőnket, hogy lehetőség szerint járjon közben,
annak érdekében, hogy
településünkről a munkába járó és ügyeiket intéző
lakosok érdekei minél
kevésbé sérüljenek.
Köbli Miklós
polgármester
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Mikrovállalkozások támogatása
A Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány beruházási, illetve forgóeszközcélú mikrohiteleket kínál a mikro-vállalkozások számára:
1. Országos Mikrohitel Alapból finanszírozott mikrohitel
2. Helyi Mikrohitel Alapból finanszírozott mikrohitel
3. Kombinált mikrohitel (KMH)
Fenti hitelkonstrukcióink kezdő vállalkozások számára is elérhetők.
Elérhetőség:
Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8200 Veszprém, Komakút tér 3.
tel: 88/424-033, 424-044
fax: 88/403-970
e-mail: info@veszprem-hvk.hu
Horváth Veronika
mobil: 30/9575-305
mikrohitel menedzser e-mail: horvathv@veszprem-hvk.hu

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk
minden kedves Olvasónknak!

a földhivatali ügyfélszolgálatról
A Veszprém megyében
működő közrzeti földhivatalok
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:

8.00–13.00 és
14.00–17.00
Kedd:
8.00–13.00
Szerda:
8.00–13.00
Csütörtök: 8.00–13.00
Péntek:
8.00–13.00
Lehetőség van előzetes időpont egyeztetésre, ezáltal rövidítve a várkozási időt. Ez az
alábbiak szerint érhető el:
1. Telefonon:
+36-40/201-021-es kék
számon
A bejelentkezéskor rögzítik a
bejelentkező nevét, lakcímét és
elérhetőségeit, az ingatlan fekvése szerinti teleülés nevét,
helyrajzi számát, esetleges
iktatószámot, illetőleg röviden
felveszik a kérelmet. A kék
számon csak előzetes bejelent-

kezést fogadunk el, azt ügyintézésre használni nem lehet. A
kék számon a beszélgetés legfeljebb tíz percig tarthat,
ezután a készülék automatikusan bont.
A kék szám elérhetősége a
következők szerint alakul:
Hétfő:
8.00–12.00 és
13.00–15.30
Kedd:
8.00–12.00 és
13.00–15.30
Szerda:
8.00–12.00 és
13.00–15.30
Csütörtök: 8.00–12.00 és
13.00–15.30
Péntek:
8.00–13.00.
2. Közvetlenül internetes
felületen a nap 24 órájában.
Az erre vonatkozó szoftver a
www.vmfh.hu honlapunkon
megtalálható.
3. Személyesen az ügyfélszolgálatokon.

MESTER ÁRUHÁZ HAJMÁSKÉR
SZERENCSEKERÉK AKCIÓ!
TOVÁBBRA IS PÖRGESSE KI A SAJÁT KEDVEZMÉNYÉT AKÁR -11% -OT
KÍNÁLATUNK:
VÍZ-GÁZ –FŰTÉS –ÉPÜLETGÉPÉSZET, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG, BOJLER ALKATRÉSZ,
LAKÁS-KONYHAFELSZERELÉS,
SZERSZÁM VILÁG SZAKÜZLET, FESTÉK, ZSÁKOS ÉPÍTŐANYAG, YTONG TÉGLA,
FÜRDŐSZOBA,
CSAVAR, ZÁR, VASALAT, SZEG, SZIVATTYÚTECHNIKA, STB.
NAGY KIÁRUSÍTÁS NAPONTA BŐVÜLŐ KÍNÁLATTAL -50% KEDVEZMÉNNYEL
CSAPTELEP CSEREAKCIÓ! -15% KEDVEZMÉNNYEL
DUNATERM RADIÁTOR CSEREAKCIÓ! -35% KEDVEZMÉNNYEL
A KEDVEZMÉNYEK A FELTÜNTETETT ÁRBÓL KERÜLNEK LEVONÁSRA,
EGYMÁSSAL NEM ÖSSZEVONHATÓK!
NYITVA TARTÁS: KEDD-PÉNTEK 8- 17.30-IG SZÜNET: 11.30-14-IG SZOMBAT: 8-12
06 /70/ 632 49 82 06/88/ 460 320 HAJMÁSKÉR JÓKAI LTP 9.
Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő: Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: 1.250 pld.-ban Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém
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