ÁGFALVI KRÓNIKA
XI. évfolyam 2. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2010. február

Tisztelt Ágfalviak!
Az Országgyűlés által megalkotott 1990. évi Helyi adókról szóló C. törvény alapján az
Önkormányzat illetékességi területén a következő adók kerültek bevezetésre:
1. Magánszemélyek kommunális adó
2. Vállalkozók kommunális adó
3. Helyi iparűzési adó
Továbbá az 1991. évi LXXXII törvény alapján nem helyi adóként a gépjárműadó.
1./ Magánszemélyek kommunális adója tervezetéről 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 első 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 000Ft/év
Helyi lakosok esetében 8 000 Ft/év.

Év
Adózók száma
Kivetett adó Ft-ban
Befizetett összeg Ft-ban
2008.
782
6.000.000
5.338.192
2009.
781
6.500.000
5.299.375
2./Vállalkozók kommunális adó tervezetéről 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/fő/év
Év
2008.
2009.

Adózók száma
98
86
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Kivetett adó Ft-ban
400.000
450.000

Befizetett összeg Ft-ban
487.890
362.376
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3./ Helyi iparűzési adó tervezetéről a (6/2004.(V. 3.) önkormányzati rendelet
rendelkezik
Adóköteles az, aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes
jelleggel e minőségben nyereség,- illetőleg 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.
Év
2008.
2009.

Adózók száma
98
97

Kivetett adó Ft-ban
7.000.000
14.000.000

Befizetett összeg Ft-ban
14.112.514
13.669.691

Gépjárműadó:
Az adó alapja személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági
nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve.
Adó mértéke:
- a gyártási és az azt követő 3 naptári évben
300Ft/kW
- 4-7 naptári évben
260Ft/kW
- 8-11 naptári évben
200Ft/kW
-12-15 naptári évben
160Ft/kW
-16
naptári évben
120Ft/kW

Év
2008.
2009.

Adózók száma
617
643

Kivetett adó Ft-ban
10.000.000
10.000.000

Befizetett összeg Ft-ban
10.820.238
11.138.656

A szabálysértésekből és bírságokból származó egyéb bevételek:
A késedelmes befizetésekből származó pótlék (előírt 100 e):

212.180 Ft
202.551 Ft

A 2009. évre előírt adók összege 31.050.000 Ft, ebből 2009.12.31.-ig befolyt
adóösszeg: 30.884.829.Forint

Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2010-es évre nem emelte meg a
helyi adók mértékét.
Szováti Júlia
adóügyi előadó
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TISZTELT ÁGFALVI LAKOSOK!
Az önkormányzat megalkotta a 2010. évi közüzemi díjakról szóló rendeleteket.
A település szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról
szóló rendeletnek megfelelően a 110 literes gyűjtőedényzet ürítési díja 288
Ft/ürítés+ÁFA.
Az ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés és tisztítás díjainak meghatározásáról szóló
rendelet alapján az alkalmazandó alapdíjak közüzemi ivóvíz és közüzemi
csatornaszolgáltatás esetében:
Vízmérő átmérő
Alapdíj
(mm)
Ft/fogyasztó hely/hó+ÁFA
13-20
300
25-32
605
40-50
4.810
65-100
18.020
150-200
36.040
- A közüzemi ivóvíz-szolgáltatás díja:
255.10 Ft/m3+ÁFA
- A közüzemi csatornaszolgáltatás legmagasabb díja:
272.70 Ft/m3+ÁFA
- Kedvezményes csatornaszolgáltatás díj a lakossági és
intézményi fogyasztók részére:
257.70 Ft/m3+ÁFA
Rasztovits Anna
jegyző

FARSANGI ELŐZETES
2010. február 13-án rendezzük meg az
idei tanév farsangi bálját. 15 órától 20
óráig a gyerekeké a délután, szokásos
színes, vidám programjainkkal várjuk
őket.
Lesz
jelmezes
felvonulás,
arcfestés, darts-és asztalifoci bajnokság,
célbadobás,
táncverseny,
farsang
hercege
és
hercegnője
választás,
valamint disco és büfé.
Ezután 21 órától 02 óráig rendezi meg a
Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék
hagyományos szülői bálját, melyen a
büfében
üdítő,
kávé,
szendvics,
sütemények lesznek kaphatók, ám az
alkohol árusításáról le kellett mondanunk
az
ide
vonatkozó
rendelkezések,
szabályok miatt. Ezért megkérjük azokat
a szülőket és felnőtteket, akik sört, bort
szeretnének
fogyasztani,
hozzanak
magukkal otthonról. A zenét terveink
szerint az LBB szolgáltatja majd. Bízunk
benne, hogy a rendezvényekkel ismét
tudjuk
támogatni
az
iskola
Diákönkormányzatát és az erdei iskolai
programjainkat, ezért kérjük, minél
ÁGFALVI KRÓNIKA

többen látogassanak el ezen a napon az
iskolába!
Köszönettel:
Az iskola Diákönkormányzata,
Tantestülete és Szülői Munkaközössége,
Iskolaszéke

FARSANGI BÁL
A Váci Mihály Általános
Iskolában
2010. február 13.-án (szombaton)
WWW.AGFALVA.HU
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KEDVES SZÜLŐK!
KEDVES LEENDŐ ELSŐ
OSZTÁLYOSOK!
Iskolánk, a Váci Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
felvételi lehetőséget kínál helybéli és
soproni gyermekeknek is.
Elsősorban azokat a gyerekeket várjuk,
akik
• szívesen tanulnának németül,
mivel nálunk már első osztálytól
kezdve minden nap van német
óra.
• szeretnek sportolni, vagy kedvük
volna
• hangszeren (furulya, klarinét,
trombita, zongora, kürt) tanulni,
de beiratkozhatnak a kis
• festőiskolánkba is, vagy tagjai
lehetnek
• „Patakugró” néptánccsoportnak
A tanulókat Sopronból
szállítjuk Ágfalvára.
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HAGYOMÁNYŐRZŐ
FARSANGI
FELVONULÁSRA VÁRUNK
MINDEN JELMEZES
RÉSZTVEVŐT,
ÉRDEKLŐDŐT!
Az Ágfalvi Panzió elől (Lépesfalvi
u.) indul a menet
február 17.-én 15 órakor.
Útvonal: Baracsi u. – Határőr u. –
Dózsa György u. – Hegy u. – Liget u.
– Vadon Lovas Club (téltemetés)

iskolabusszal

Bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe
2010. február 27-én délelőtt 10 órakor az
„OVISULI” keretében.

Fotó: Ferstl Róbert

Az első osztályosoknak nyílt tanítási nap
lesz 2010. február 17.-én 8-10 óráig.
Első osztályosok beíratása: 2010. március
10-11.
Érdeklődni : 510-972 telefonon lehet
Baltigh Csabáné igazgatónál!

Fotó: Ferstl Róbert

Vegyen részt télbúcsúztató
felvonulásunkon Ön is!
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MEGKÉRDEZTÜK AZ ÁLLATORVOST
(I. rész)
Az ivartalanítás a legjobb megoldás!
Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idei tél
végén is meghirdeti az Állatorvosi Kamara
kedvezményes
ivartalanítási
akcióját,
kedvtelésből tartott állatok részére.
Kedvtelésből tartott állatok: kutya, macska
és manapság a görény is. Az ivarzás,
(kutyáknál tüzelésnek nevezzük), nem csak
kellemetlenséggel jár, hanem azt is jelenti,
hogy erre az időre a nőivarú állatot, el kell
zárnunk a környéken udvarló kan(dúr)októl.
Kísérletekkel bizonyították, hogy egyes kan
kutyák 4 km-es távolságból megérezték az
ivarzó nőstény szagát! A szuka is csak
ösztöneire hallgat, ilyenkor semmi sem állhat
útjában, ezt kikapart kerítések, kirágott
ajtók mutatják.
Az esemény előtti és utáni tabletták és
injekciók az állatorvoslásban is megjelentek,
esetenként megoldást is adnak, azonban
széles körben nem terjedtek el.
A haszonállatok ivartalanításához hasonlóan –
herélés, miskárolás, göbézés – a kedvtelésből
tartott állatokat is műteni ajánlatos! Az
ivartalanítás ma már rutinműtétnek számit,
bár épp a rosszul értelmezett rutin miatt
történt egy ágfalvi fehér puli sajnálatos
elhullása 2009. nyarán, a műtétet követő
napon!
A műtét előtt az állatokat, elaltatják és az
általában 1 órás műtét után, már saját
lábukon távozhatnak az állatok a rendelőből.
A varratszedés a 9-10. napon történik. Ma
már meg oldható, és árcsökkentő is, hogy a
műtött állatoknak NE kelljen viselniük a
„műtéti gallért” !
AZ IVARTALANITÁSI MÜTÉTEK - mindkét nem
esetében
4
HÓNAPOS
KORTÓL
ELVÉGEZHETŐK!
A műtétek ára:
- hím ivarú macska:
- nő ivarú macska:
- hím ivarú kutya:
- nő ivarú kutya:

2900.-Ft
4900.-Ft
5000.-Ft- tól
10000.-Ft-tól

Következő számunkban az új, eb oltási
igazolványról szól írásunk.
dr. Pintér György
állatorvos
ÁGFALVI KRÓNIKA
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FELHÍVÁS !
Tisztelettel megkérem az ágfalvi
autó
tulajdonosokat,
hogy
gépjárműveikkel
lehetőleg
az
udvaron,
vagy
olyan
helyen
parkoljanak,
ahol
nem
akadályozzák a hó eltakarítást,
vagy a szemét szállítást. Ez főleg
községünk szűk utcáiban jelentett
és jelent ma is problémát.
Megértésüket és segítségüket a
szolgáltatók nevében köszönöm!
Gaál István
Polgármester

VESZÉLYES HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Idén is megrendezzük a veszélyes
hulladék gyűjtését. Az elmúlt évek
gyakorlatát figyelembe véve örömmel
állapíthatjuk
meg,
hogy
a
természetben
magára
hagyott
(kidobott) gépek, készülékek száma
csökkent.
Ezt a természetvédő mentalitást
köszönjük a lakosságnak.
A gyűjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,
2010. február 15-től, március 1-ig.
Munkanapokon: 8-16 óráig
Mit is lehet hozni? Legegyszerűbben
úgy lehetne megfogalmazni: hogy
minden,
amit
a
konnektorba
bedugunk.
(TV, rádió, háztartási gépek stb.)
Csoltói József
rendezvényszervező
WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 0 .

F E B R U Á R

ÁGFALVI KRÓNIKA

7

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG FEBRUÁRI
PROGRAMJAI
Február hónap igéje: Mert a szegény nem
fogy el a földről, azért parancsolom
neked, hogy légy bőkezű az orszégodban
élő nyomorult és szegény testvéredhez!
(5.Móz.6,5)

A Strokes nevében megköszönöm
Ágfalva lakosságának, hogy a
Csillag
Születik
című
tehetségkutató
TV
műsorban
mellettünk álltak, szurkoltak, sms-t
küldtek, "velünk voltak"!
Minden szavazat számított, hogy
eljuthattunk a II. középdöntőig!
Köszönjük Ágfalva!
Tisztelettel:
Schneider Szilveszter

Február 7-én 9 órakor kétnyelvű családi
istentiszteletre invitálok kicsiket és
nagyokat!
Február 10-én, szerdán 16 órától
„Keresztyén
nevelés
családban
és
gyülekezetben“
témájú
beszélgetőkörünkbe hívogatok szülőket,
nagyszülőket
és
minden
kedves
érdeklődőt.
Február 11-én, csütörtökön 17 órakor
gitárórára várjuk az érdeklődőket.
Február 14-én 9 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Február 20-án, szombaton 15 órától a
nagy sikerű „Ifjúság határok nélkül“
címet
viselő
rendezvényünk
tábortalálkozóját tartjuk a gyülekezeti
teremben.
Február 21-én 9 órakor német nyelvű
úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Február 25-én, csütörtökön fél háromtól
Gemeindenachmittagra
várjuk
a
németajkú testvéreket, öt órától pedig
gitárórára a fiatalokat.
Február 28-án 9 órakor magyar nyelvű
istentiszteletetre
várjuk
a
kedves
híveket.
Március 7-én 9 órakor kétnyelvű családi
istentiszteletre invitálok kicsiket és
nagyokat!
Alkalmainkra
szeretettel
várunk
mindenkit, felekezeti hovatartozástól
függetlenül!

Heinrichs Eszter

ÁGFALVI KRÓNIKA
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„IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL“
Február 20-án 15 órától az
„Ifjúság határok nélkül“ címet
viselő rendezvényünk
tábortalálkozóját
tartjuk a gyülekezeti teremben.

Nagyon-nagy szeretettel várjuk
mindazokat a gyerekeket, akik
részt vettek idén vagy régebben
ebben a táborban, és azokat is,
akik még nem táboroztak velünk,
de van kedvük egy kellemes
szombat délután eltöltéséhez. Lesz
tea,
süti
(kérjük
hozzatok!)
szendvics,
nézegetünk
nyári
képeket és játszunk egy nagyot.
Jönnek a lépesfalviak is Jakob
Kruse lelkész úr vezetésével.

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 28. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Depp – blöd – hülye, bamba
einwoaka – einweichen – beáztat
Fechta – Bettler – koldus
Grumat – Grummet – sarjú
Guißampa – Gießkanne – öntözőkanna
Kiravoda – Mesner – sekrestyés
korwi – dunstig – párás
olda Kraudara – alter Mann – öreg férfi
pampaln – mit Kot spielen – sárral
játszani
Protzn – kräftige Hand – erős kéz

gyűjtötte: Böhm András

MEGEMLÉKEZÉS
A Donnál elesett hősökre emlékeztünk
(január
12.-én),
sokan
gyújtottak
gyertyát, mécsest tiszteletükre.

Az Ágfalvi Evangélikus Gyülekezet
vezetősége.

Ágfalvi krónika

Fotó: Ferstl Róbert

Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Gaál István
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron

Fotó: Ferstl Róbert
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MIT TEGYÜNK, HA VALAKI A
SZEMÜNK LÁTTÁRA ESZMÉLETÉT
VESZTI?
Kedves olvasóim, kedves betegeim! Mint
több lapszámunkban is írtam róla,
számomra a 2009-es évben az egyik
legfontosabb és legfelemelőbb esemény
volt
az
a
gyűjtés,
melynek
eredményeként
két
életmentő
defibrillátorral gazdagodott Ágfalva.
Külön öröm, hogy a készülék használatát,
valamint a szabályos életmentést sokan
megtanultuk, mint többször is leírtam,
Ágfalvának 21 kiképzett életmentője
van. Eredetileg úgy terveztük, hogy forgó
rendszerben, nagyjából azonos idejű
ügyeletre
kérjük
valamennyi
életmentőnket,
de
ez
nem
tud
megvalósulni, mert szinte valamennyien
fiatal, aktív dolgozók, akiknek nem
egyszerű hetekre előre összehangolni a
programját. Így aztán marad a megoldás,
hogy a tervezhetőbb szabadidővel
rendelkező életmentők több, mások
kevesebb ideig tartják maguknál az
ügyeleti telefont, de ez Önök számára
teljesen lényegtelen. A fontos, hogy
tudják, mit is kell tenniük, ha valaki a
környezetükben összeesik, eszméletlenné
válik, úgy látják, nem lélegzik, megállt a
szíve.
Ilyenkor késedelem nélkül tegyék a
következőket,
szigorúan
a
leírt
sorrendben:
1.) Hívják a mentőket a 104-es
telefonszámon, mondják el, mi
történt, pontosan hova várják a
segítséget.
2.) Hívják
a
06-20/7797-111-es
életmentő telefonon az ügyeletes
helyi életmentőt. Neki is mondják
el a történteket, és hogy hova
várják. Ugyanakkor engem is
értesítsenek a 06-30/2833-180-as
telefonszámon.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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3.) Ha az eszméletlen beteg ülő
testhelyzetben
lett
rosszul,
feltétlenül fektessék el, az életét
menthetik meg vele!
4.) Haladéktalanul
kérjenek
meg
valakit, hogy induljon az orvosi
rendelő
oldalában
kialakított
helyen lévő defibrillátorért, és
hozza a helyszínre, amilyen
gyorsan tudja. A defibrillátor
helye mellett a falon találnak egy
üveges ajtajú, zárt dobozkát, a
helyiség ajtaját nyitó kulccsal. Az
üvegfedelet a mellette láncon
függő kalapáccsal ki kell ütni, így
jutnak a kulcshoz, ami nyitja a
defibrillátor helyiség ajtaját. A
defibrillátort tartó fali láda
ajtaja kulcs nélkül nyitható,
nyitáskor hangjelzést ad, ettől
nem kell megijedni!
5.) Ha
van
a
helyszínen
újraélesztéshez értő személy,
szükség esetén azonnal kezdjen az
élesztéshez.
Ha a fentiek szerint
járnak el, a lehető
legtöbbet
teszik,
hogy a beteg élete
megmeneküljön.
Kívánom,
hogy
ezekre
az
információkra soha
ne legyen szükségük, de azért kérem, jól
jegyezzék
meg
a
teendőket.
Együttműködésüket köszönöm.

Hálásan
köszönöm
a meleg
szavakat
mindazoknak,
akik
ágfalvi
működésem
20.
évfordulóját számon tartották.
Igazán jól esett, hogy sokaknak
eszébe jutottam.
dr. Németh János
WWW.AGFALVA.HU

