ÁGFALVI KRÓNIKA
X. évfolyam 1. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2009. január

Minden kedves olvasónak és Ágfalvi
lakosnak eredményekben gazdag

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!

MIKULÁS JÁRT AZ OVIBAN IS…

NEUJAHRWÜNSCHEN 2009.
Wir winschn euch ein glickseligs neus Joar,
hint und vorn a neus Toa,
mittn drinn an guldenen Tisch,
in jeden Eick an pochenen Fische,
mitt, drinn a Glasl Wei

dass oilli drauf soulln lustig sein.

A Télapó Ágfalva utcáit járta december 5.én, hintóval. Ajándékot hozott kicsiknek,
virgácsot a nagyoknak. Volt, aki énekelt,
mások
muzsikáltak.
Köszönjük
a
felejthetetlen élményeket a Télapónak, és a
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Fotó: Pahr Mária

Fotó: Pahr Mária

ÁGFALVI KRÓNIKA
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HELYI ADÓK
Tisztelt Ágfalviak!
Az Országgyőlés által megalkotott 1990. évi
Helyi adókról szóló C. törvény alapján az
Önkormányzat
illetékességi
területén
a
következı adók kerültek bevezetésre:
1. Magánszemélyek kommunális adó
2. Vállalkozók kommunális adó
3. Helyi iparőzési adó
Továbbá az 1991. évi LXXXII törvény alapján
nem helyi adóként a gépjármőadó.
1./ Magánszemélyek kommunális adója
tervezetérıl a 9/2002.(XII. 16.) önkormányzati
rendelet rendelkezik

A Helyi adókról szóló törvény 24.§ alapján
adókötelezettség terheli azt a 12.§-ban,
valamint
24§-ban
meghatározott
magánszemélyt, aki a naptári év elsı napján
építmény vagy telek tulajdonosa, továbbá azt a
magánszemélyt is, aki az önkormányzat
illetékességi területén nem magánszemély
tulajdonában álló lakás bérleti jogával
rendelkezik.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok
tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, de
valamennyi tulajdonos által írásban megkötött
és
az
adóhatósághoz
benyújtott
megállapodásban
az
adóalanyisággal
kapcsolatos
jogokkal
illetve
kötelezettségekkel
egy
tulajdonost
is
felruházhatnak.
Az adó mértéke: adótárgyanként illetve
lakásbérleti
jogonként
legfeljebb:
12.000 Ft / év
Az Önkormányzati rendelet alapján
Ágfalva község illetékességi terültén:
10.000 Ft / év
Helyi lakosok esetében 8 000 Ft/év.

Év

Adózók
száma

Elıírt adó
Ft-ban

2007.
2008.

777
782

5.000.000
6.000.000
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Befizetett
összeg Ftban
5.599.822
5.338.192
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2./Vállalkozók kommunális adó tervezetérıl
a (27/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet
rendelkezik
Az Önkormányzat illetékességi területén
foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai
létszáma alapján kommunális adókötelezettség
terheli a vállalkozót, függetlenül attól, hogy
székhelye vagy csupán telephelye (részlege)
található az önkormányzat illetékességi
területén.
Az adó mértéke: 2000Ft/fı/év
Év

Adózók
száma

Elıírt adó
Ft-ban

2007.
2008.

82
98

400.000
400.000

Befizetett
összeg Ftban
373.517
487.890

3./ Helyi iparőzési adó tervezetérıl a
(6/2004.(V. 3.) önkormányzati rendelet
rendelkezik
Adóköteles az, aki az önkormányzat
illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel e minıségben nyereség,- illetıleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenységet
folytat.
Az adó mértéke: állandó jelleggel végzett
tevékenység estén a csökkentett nettó
árbevétel 2%-a.
Ideiglenes jelleggel folytatott tevékenység
esetén, amennyiben a vállalkozó piaci és
vásározó kiskereskedelmet folytat 1.000
Ft/nap, építıipari tevékenység, illetve
természeti erıforrás feltárása esetén –
kivéve nyomsávos építkezés – feltéve, ha
ennek idıtartama a 30 napot meghaladja,
de nem éri el a 181 naptári napot 5000
Ft/nap.
Év
Adózók Elıírt adó
Befizetett
száma
Ft-ban
összeg Ftban
2007.
86
5.500.000
8.811.223
2008.
98
7.000.000
14.112.514
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Az adó alapja személyszállító gépjármő – ide
nem értve az autóbuszt – hatósági
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye
kilowattban kifejezve.
Adó mértéke:
a gyártási és az azt követı
3 naptári évben
4-7 naptári évben
8-11 naptári évben
12-15 naptári évben
16 naptári évben

2007.
2008.

Adózók
száma

Elıírt adó
Ft-ban

576
617

8.000.000
10.000.000

300Ft/kW
260Ft/kW
200Ft/kW
160Ft/kW
120Ft/kW
Befizetett
összeg Ftban
10.311.273
10.820.238

A szabálysértésekbıl és bírságokból
származó egyéb bevételek: 208.899 Ft
A késedelmes befizetésekbıl származó
pótlék (elıírt 100 e): 209.502 Ft
A 2008. évre elıírt adók összege 23.500.000
Ft, ebbıl 2008. 12. 30-ig befolyt adóösszeg:
31.177.235 , így 7.677.235 Ft
többletbevétellel tudunk elszámolni.
Ágfalva Község Önkormányzat Képviselı
Testülete a 2009-es évre nem emelte meg a
helyi adók mértékét.
Szováti Júlia
adóügyi elıadó

MEGHÍVÓ
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselıtestülete
2009. január 29-én (Csütörtök) 18 órai
kezdettel

közmeghallgatást tart,
melyre ezennel tisztelettel meghívom.
A közmeghallgatás helye: Váci Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Tornaterme. (Ágfalva, Váci M. u.1.)
Gaál István
Polgármester
ÁGFALVI KRÓNIKA
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2009. ÉVI KÖZÜZEMI DÍJAK:

Gépjármőadó:

Év

2 0 0 9 .

Víz- és szennyvízdíjak:
Az alkalmazandó alapdíjak az alábbiak:
a) Közüzemi ivóvíz szolgáltatás:
Vízmérı
átmérı
(mm)
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

Alapdíj
Ft/fogyasztó hely/hó +
ÁFA
290
580
4.625
17.325
34.650

b) Közüzemi csatornaszolgáltatás:
Vízmérı átmérı
(mm)
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

Alapdíj
Ft/fogyasztó hely/hó
+ ÁFA
290
580
4.625
17.325
34.650

(3) A változó díj a fogyasztóhelyeken – a
jogszabályoknak megfelelıen megállapított –
fogyasztás alapján fizetendı.
Az alkalmazandó változó díjak az alábbiak:
a)
A
közüzemi
ivóvíz-szolgáltatás
legmagasabb díja
245,10 Ft/m3+ÁFA
b)
A
közüzemi
csatornaszolgáltatás
legmagasabb díja:
262,00 Ft/m3+ÁFA
c) Kedvezményes csatornaszolgáltatási díja
lakossági és intézményi
fogyasztók részére: 247,60 Ft/m3+ÁFA
A vízterhelési díjat a csatornaszolgáltatás
változó díja magába foglalja.”
Lakossági szilárd hulladék díj:
110 literes gyüjtıedényzet (kuka) ürítési díja:
248 Ft/ürítés + ÁFA
Rasztovits Anna
jegyzı
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Ágfalva Önkormányzat
2009. évi rendezvényterv
Idıpont

Rendezvény

Szervezésért felelıs

Január 12.
(hétfı)

Megemlékezés a doni katasztrófáról
(koszorúzás)

Február 3.
(kedd)
Február 11.
(szerda)
Február 14.
(szombat)
Február 21.
(szombat)
Február 21.
(szombat)
Február 25.
(hamvazószerda)
Március 13.
(péntek)

Véradás

polgármester,
iskolaigazgató
(közös rendezvény)
Vöröskereszt titkár

Óvodai farsang

óvodavezetı

Ovi-suli

osztályfınök

Lovasbál

Lovas Egyesület Elnöke

Farsangi Bál az iskolában

iskolaigazgató

Télbúcsúztató farsangi felvonulás

NNÖ elnök - „z”

1848-49. szabadságharc évforduló
(koszorúzás az emlékmőnél)
Nyílt nap az iskolában (alsó-felsı tagozat)

iskolaigazgató,
polgármester
(közös rendezvény)
tantestület

Húsvéti vásár az óvodában

óvodavezetı

Szemétgyőjtési akció
Megemlékezés a kitelepítésrıl
(koszorúzás)
Papírgyőjtés

iskolaigazgató,
Virágos Egyesület
NNÖ elnök
(közös rendezvény)
DÖK Elnök

Anyák napja az iskolában

iskolaigazgató

Március 16-17.
(hétfı, kedd)
Április 4.
(szombat)
Április 8.
(szerda)
Április 18.
(szombat)
Április 23.
(csütörtök)
Április 30.
(csütörtök)
Május 1.
(péntek)
Május 23.
(szombat)
Május 29.
(péntek)
Június 8-11.
(hétfı, csütörtök)
Június 20-21.
(szombat, vasárnap)
Június 20.
(szombat)
Július 11.
(szombat)
Augusztus 15.
(szombat)
Augusztus 15.
(szombat)

ÁGFALVI KRÓNIKA

Majális Vadon Lovasclub

„z”

„z”

„z”

Vadon Lovasclub

Családi nap az óvodában

óvodavezetı

Gyereknap az iskolában

DÖK Elnök

Erdei Iskola

iskolaigazgató

Falunap

polgármester

Iskolai évzáró, képzımővészeti kiállítás

iskolaigazgató

Ikerfesztivál

ikres szülık

Grillparti

Virágos Ágfalváért Egyesület

Német juhászkutya fajta kiállítás

Mayer Csaba

WWW.AGFALVA.HU
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Ágfalva Önkormányzat
2009. évi rendezvényterv
Idıpont

Rendezvény

Szervezésért felelıs

Augusztus 31.
(hétfı)
Szeptember 1.
(kedd)
Szeptember 8.
(kedd)
Szeptember 12.
(szombat)
Szeptember 26-27.
(szombat-vasárnap)
Október 10-11.
(szombat, vasárnap)
Október 21.
(szerda)
Október 21.
(szerda)
Október 22.
(csütörtök)
November 11.
(szerda)
November 16-20.
(hétfı-péntek)
November 20.
(péntek)

Tanévnyitó

iskolaigazgató

Véradás

Vöröskereszt Titkár

Ágfalvi csata évforduló

iskolaigazgató

Ágfalvi Futófesztivál
(szept.19. esınap)
Ágfalva búcsú
Legénytánc
Gesztenye fesztivál

iskolaigazgató „z” „é”
polgármester „z”, „é”,
NNÖ elnök
Vadon Lovasclub

İszi hangverseny, nyugdíjas találkozó

iskolaigazgató

Katona sírok gondozása

iskolaigazgató

1956-os forradalom évfordulójáról
való megemlékezés
Márton-nap

iskolaigazgató
óvodavezetı

Egészségnevelési hét

iskolaigazgató

Idısek Napja

November 27-28.
(péntek-szombat)
December 4.
(péntek)

Adventi vásár

polgármester
NNÖ elnök
(közös rendezvény)”z” „é”
Szülıi Munkaközösség

Mikulás az Óvodában, iskolában

óvodavezetı, iskolaigazgató

December 5.
(szombat)

A télapó Ágfalva utcáit járja

NNÖ elnöke

December 12.
(szombat)

Megemlékezés a soproni népszavazásról

iskolaigazgató

December 12.
(szombat)

Karácsonyi koncert

fúvószenekar titkára
énekkar vezetıje

December 17.
(csütörtök)
December 19.
(szombat)

Karácsonyi ünnepség az óvodában

óvodavezetı

Karácsonyi ünnepség az iskolában

iskolaigazgató

A rendezvényterven szereplı rövidítések, megjegyzések magyarázata:
Közös rendezvény –
Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fúvószenekar,
Énekkar, Vöröskereszt, Váci Mihály Általános Iskola és AMI,
Napsugár Óvoda képviselıibıl álló csapat szervezi.
„z”
A rendezvényen a fúvószenekar szereplése szükséges
„é”
A rendezvényen az énekkar szereplése szükséges

A programváltozás jogát a szervezık fenntartják!
ÁGFALVI KRÓNIKA
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VIZSGAEREDMÉNYEK
2008. december 13-án az Alba Shotokan Dojo
ágfalvi karatékái sikeres övfokozati vizsgát
tettek Rétlaki Gábor 6. DAN-os karate mester
elıtt.
A következı eredmények születtek:
- Kaufmann Balázs: 8. kyu – citromsárga öv
- Kıhalmi Dániel: 6. kyu – zöld öv
- Pénzes Norbert: 7. kyu – narancssárga öv
- Szabó Dorina: 6. kyu – zöld öv
2009. januárjától új kezdı csoportot indítunk.
Az elsı edzés 2009. január 16-án pénteken
lesz az általános iskola tornatermében. Az
edzés 1700 órától 1830 óráig tart, edzésdíj:
2.500.- Ft. Testvéreknek kedvezményt
biztosítunk. Mindenkit szeretettel várunk 8
éves kortól. További információ: Hujber
Ildikó (06/20/771-7622).

KÉZIMUNKASZAKKÖR
TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSA AZ
ÁGFALVI KÖNYVTÁRBAN
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INDUL A GYŐJTİ VERSENY
2009-ben FİZZÜNK EGYÜTT
JÁTSZÓTERET
A DELIKÁTTAL
Az ünnepek között egy nagyon kedves levelet
kaptam az UNILEVER KFT. cégtıl, attól a
cégtıl, aki kitalálta és megálmodta két évvel
ezelıtt a „Fızzön 8 játszóteret!”játszótérláz
programját. A levelükben arról tájékoztatnak,
amit már korábban megírtam a Krónika
hasábjain is, hogy 2009-ben is elindul a
DELIKÁT 8 ételízesítıs zacskók győjtése a 8
db játszótér megnyerése érdekében.
Természetesen a mi falunknak ez csak a
tovább folytatjuk a zacskók győjtését jelenti,
hiszen mi nem is hagytuk abba a győjtögetést.
Ebben az évben is összesen 8 db játszótér
kerül kisorsolásra, 6 játszótér regionális
sorsolás útján épül majd fel, a 7. játszóteret, a
legtöbb pályázatot beküldı település nyeri, és
a 8. játszótér, pedig automatikusan azé a
településé lesz, ahonnan a lakosság számához
viszonyítva a legtöbb beküldés érkezik.
Vagyis továbbra is fogjunk össze, győjtsük
EGYÜTT közös erıvel a vonalkódokat.
Továbbra is várjuk a begyőjtı helyeken a
kiürült DELIKÁT 8 ételízesítıs zacskókat.
(75 gr-tól az 1 kg kiszerelést tudjuk
elfogadni!)

Fotó: Ferstl Róbert

Köszönjük az ügyeskező kis- és nagylányoknak,
kisfiúnak,
asszonyoknak,
kismamáknak,
nagymamáknak, hogy megmutatták nekünk nagy
gonddal, szeretettel készített kézimunkáikat, és
köszönet illeti Schey Gabriellát, hogy összefogja a
kézimunkaszakkört.
Köszönet a következı kiállítóknak
Baumgarten Dávid; Baumgarten Orosz
Piroska; Huszár Lajosné, Marika néni; Kiss
Istvánné,Ildikó; Lakatos Vendelné, Marika
néni; Mayer Imréné, Erzsi néni; Orosz
Józsefné, Piri néni; Schey Gabriella; Seresné
Kovács Mónika; Szabóné Schey Renáta;
Töreki Kálmánné, Róza néni
ÁGFALVI KRÓNIKA

Szóljunk
barátoknak,
rokonnak,
ismerısnek, vagy akár nagyfogyasztó
konyháknak, kérjük meg, ha a DELIKÁT 8
ételízesítıt használja, TOVÁBBRA SE
DOBJA KI a kiürült zacskókat, hiszen
nekünk értékes grammokat, dekákat,
kilókat jelentenek, és segítik a nyerési
esélyeinket.
Köszönöm MINDENKINEK az eddigi kitartó
és folyamatos aktív győjtögetést, a
begyőjtıhelyeknek az összegyőjtögetést. Az
ez évi verseny elindult, a tét újból nagy,
megnyerni az egyik 5 milliót érı játszóteret.
Igaz, nálam már nagyon sok zacskó
WWW.AGFALVA.HU
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összegyőlt, de a grammokból sohasem elég és
a
versenytársak
is
hasonlóképpen
gondolkodnak. Induljon gızerıvel az újabb
győjtı verseny Ágfalván is. Hajrá Ágfalva!
„Tılünk függ minden, csak akarjuk...”
Széchenyi István
Rozmánné Rudolf Zsuzsanna
Iskolaszék elnöke

2 0 0 9 .
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VESZÉLYES HULLADÉK
GYŐJTÉSE
Idén is megrendezzük a veszélyes hulladék
győjtését. Az elmúlt évek gyakorlatát
figyelembe véve örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a természetben magára hagyott
(kidobott)
gépek,
készülékek
száma
lecsökkent. Ezt a természetvédı mentalitást
köszönjük a lakosságnak.

A győjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,
2009. 01. 05-tıl - 01. 26-ig.
Munkanapokon: 08-16 óráig
Az
UNIVER
MAJONÉZZEL,
MUSTÁRRAL és KETCHUPPAL, most
nem csak ételeit gazdagíthatja, hanem Ágfalva
iskoláját is.
Elmúltak az ünnepek, és örömmel
újságolhatjuk, hogy nagyon sokan gondoltak
és használták is az UNIVER termékeket és
ezzel együtt a „SULIPONTOK” is sokkal
gyorsabban győltek. Jelenleg már 90 pont van
regisztrálva a honlapon, és most kerül majd
postázásra még 50 db pont. Egyre közelebb
kerülünk a bővös 200 db ponthoz és az
ajándék kosárlabdákhoz, de ehhez még
hiányzik 60 db pont.
A
„SULIPONT”
győjtögetés
folytatódik, továbbra se dobják el, kérjük,
szedjék le az UNIVER termékekrıl és
juttassák
el
iskolánkba,
ahol
ezek
összegyőjtögetıje, Czinder Tamásné, Márti
néni, de leadható iskolatitkárunknál Sánta
Ferencné, Gerti néninél, vagy iskolánk
bármelyik tanáránál.
Próbálja
ki
a
jótékonyság
legízletesebb módját, és segítse pénzhez,
falunk iskoláját!

Mit is lehet hozni? Legegyszerőbben úgy
lehetne megfogalmazni: hogy minden olyan
készüléket, amit a konnektorba bedugunk.
(Tv, rádió, háztartási gépek stb.)
Közremőködésüket elıre is köszönjük.
Szimon Zoltán
Alpolgármester

VÉRADÁS ÁGFALVÁN.
2009. 02. 03-án
Helye: a Váci Mihály Általános Iskola
Ágfalva, Váci Mihály u.1
16 órától-19 óráig szeretettel várunk
mindenkit!

9423 Ágfalva, Soproni u. 3.
Telefon: 99/330-012
99/510-295

A folyamatos „SULIPONT” győjtögetés
2009. április 10-ig tart!

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási
rendje:

Nyerjen a mi iskolánk!
Forrás és bıvebb információ: www.univer.hu
honlapon található.

Hétfı: 8.00-12.00
13.00-16.00
Kedd:13.00-15.30
Szerda:8.00-12.00
Csütörtök: SZÜNNAP
Péntek:8.00-12.00

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna
Iskolaszék Elnöke
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Felhívás!
Ágfalvi nyelvjárás 15. rész
hianzische Mundart
Wie ma holt so g’sogt haut……Interessante alte
Ausdrücke
-

Au
Bam
Föwa
Gugaschekka
Hasi
Kruisboch
Nigl
Schui
Sekkl
wiaringa

= Auge
= Baum
= Weidenbaum
= Sommersprossen
= Mehlsieb
= Kroisbach
= Igel
=Schuh
= Säckel
= würgen

győjtötte: Böhm András

"CSINÁLJUNK KÖZÖSEN
VALAMIT"
A könyvtárlátogatók és az
evangélikus gyülekezet közös
beszélgetıs összejövetele
2009. február 26. csütörtök, 19
órától.
Szeretettel vár mindenkit Heinrichs
Michael evangélikus lelkész és
Legozáné Nagy Ágnes könyvtáros.

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelıs kiadó: Gaál István
Fıszerkesztı: Legozáné Nagy Ágnes
Szerkesztıbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron

Tisztelt Ágfalviak!
Győjtést szervezünk egy újraélesztı
„defibrillátor” készülékre, melyhez
várjuk szíves anyagi támogatásukat,
ezért segítıink hamarosan
személyesen felkeresik Önöket.
Miért fontos, hogy nálunk is legyen ilyen
készülék? Hát azért, mert nálunk ugyanúgy igaz,
mint az ország más részein, hogy a hirtelen
szívhalál az egyik leggyakoribb halálok. Egy,
beavatkozás nélkül biztosan halálhoz vezetı
szívritmuszavarban, ha nem kapunk segítséget,
percenként 8-10 százalékkal csökken az esély az
életben maradásra. Ez a készülék – a defibrillátor
– képes arra, hogy ha szakszerően az eszméletlen
betegre helyezik, felismerje, hogy ilyen, halálhoz
vezetı szívritmuszavar okozza-e a bajt. De nem
csak felismerni képes a bajt, de magyar nyelven
beszélve utasítani is tudja az ott levıket, hogy egy
gomb megnyomásával hozzák mőködésbe. Hogy
mi történik ilyenkor? A készülék egy
meghatározott, szabályozott erejő áramütéssel a
vérkeringést lehetetlenné tevı ritmuszavart
megszünteti (kiüti). Ezután a szív vagy magától
újra
indul,
vagy
a
mellkas
ritmusos
összenyomásával esélyünk van újra indítani. Ha
elızıleg nem „ütöttük ki” a ritmuszavart, a
mellkas ütemes összenyomásából, és levegı
befúvásból álló újraélesztés nem lehet eredményes.
De mi van, ha nem ilyen rosszindulatú ritmuszavar
okozza az eszméletvesztést? Ha ilyenkor
helyezzük a beteg mellkasára a készüléket, közölni
fogja velünk, hogy nincs szükség az elektromos
beavatkozásra, tehát tévedésbıl nem tudunk kárt
okozni.
A készülék használatához tanfolyamot indítunk a
késıbbiekben.
Mivel a költségvetési források szőkösek, a
defibrillátort csak közösségi összefogással tudjuk
megvásárolni. Segítséget ígért Ágfalva tíz, legtöbb
helyi adót befizetı vállalkozása, beleértve
magamat is, valamint az önkormányzat.
További adományokat várunk, hogy a rendelı
falán mielıbb megjelenhessen az életmentı
eszköz.
Minden forintot szívesen fogadunk.

AKI AD … ÉLETET AD!
Dr. Németh János
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