
2255..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22000088..  ddeecceemmbbeerr

Csanyi Hírmondó

TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  PPoollggáárrookk!!
Az alábbiakban adok tájékoztatást – terjedelmi

okok miatt, kivonatos formában – a későbbiekben
jogszabályonként, részletekbe menően, az álta-
lam közérdeklődésre számot-tartónak ítélt nor-
mákról, hatályba lépésük időrendi sorrendjében.

22000088..  nnoovveemmbbeerr  3300..  nnaappjjáánn  llééppeetttt  hhaattáállyybbaa::
A Kormány 286/2008. (XI. 28.) Korm. rendelete,

amely módosította aa  llaakkoossssáággii  vveezzeettéékkeess  ggáázzffoo--
ggyyaasszzttááss  ééss  ttáávvhhőőffeellhhaasszznnáállááss  sszzoocciiáálliiss  ttáámmooggaattáá--
ssáárróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleettéétt.. Felhívom az érintettek fi-
gyelmét, hogy akik a tárgyi támogatásra jogosító
kérelmet 2008. december 31-ig benyújtották az el-
bírásra jogosított Magyar Államkincstárhoz, ők a
2009. januári gázszámlájukban már jóváírt támo-
gatásban részesülhetnek (ha minden más feltétel-
nek is megfelelnek). Akik 2009. január 1. és 31.
napja között nyújtják be kérelmüket, úgy a 2009.
februári gázszámlájukon írja jóvá 2009 januárjára
visszamenőleg a szolgáltató a támogatás össze-
gét. Akik 2009. február 1. után terjesztik elő támo-
gatási igényüket, már nem jogosultak visszame-
nőleges támogatásra, tehát csak a benyújtást kö-
vető időszakra számíthatnak támogatásra.

22000088..  ddeecceemmbbeerr  1199..  nnaappjjáánn  llééppeetttt  hhaattáállyybbaa::
A Kormány 293/2008. (XII. 10.) Korm. rendelete

módosította aazz  eelleekkttrroommooss  ééss  eelleekkttrroonniikkaaii  bbeerreenn--

ddeezzéésseekk  hhuullllaaddéékkaaiinnaakk  vviisssszzaavvéétteelléérrőőll  sszzóóllóó  kkoo--
rráábbbbii  rreennddeelleettéétt,,  mmeellyynneekk  33..  §§--aa  éérrtteellmméébbeenn::  ÚÚjj
hháázzttaarrttáássii  eelleekkttrroommooss  bbeerreennddeezzééss  éérrttéékkeessííttéésseekkoorr
––  aa  bbeerreennddeezzééss  sszzeennnnyyeezzeettttssééggee  mmiiaattttii  eeggéésszzsséégg--
üüggyyii  ééss  bbiizzttoonnssáággii  kkoocckkáázzaattaa  mmeeggllééttee  eesseettee  kkiivvéé--
tteelléévveell  ––  aa  kkeerreesskkeeddőő  kköötteelleess  aa  ffeellhhaasszznnáállóó  áállttaall
ffeellaajjáánnllootttt,,  aazz  éérrttéékkeessíítteetttt  bbeerreennddeezzéésssseell  aazzoonnooss
mmeennnnyyiissééggűű  ééss  aazzoonnooss  eellssőőddlleeggeess  hhaasszznnáállaattii  ccééllúú
hhaasszznnáálltt  bbeerreennddeezzéésstt  aa  bbiirrttookkbbaa  aaddááss  hheellyyéénn  áátt--
vveennnnii..

22000099..  jjaannuuáárr  11..  nnaappjjáánn  llééppeetttt  hhaattáállyybbaa::
aa  KKoorrmmáánnyy  áállttaalláánnooss  hhaattáásskköörrűű  tteerrüülleettii  áállllaamm--

iiggaazzggaattáássii  sszzeerrvvéérrőőll  sszzóóllóó  331188//22000088..  ((XXIIII..  2233..))
KKoorrmm..  rreennddeelleett,,  mmeellyynneekk  11..  §§--aa  gg))  ppoonnttjjaa  éérrtteellmméé--
bbeenn  ((aazz  eeddddiiggii  RReeggiioonnáálliiss  KKöözziiggaazzggaattáássii  HHiivvaattaall))
RReeggiioonnáálliiss  áállllaammiiggaazzggaattáássii hhiivvaattaallkkéénntt,,  sszzeeggeeddii
sszzéékkhheellllyyeell,,  DDééll--aallffööllddii  RReeggiioonnáálliiss  ÁÁllllaammiiggaazzggaa--
ttáássii  HHiivvaattaallkkéénntt  ––  BBááccss--KKiisskkuunn  mmeeggyyéérree,,  BBéékkééss
mmeeggyyéérree  ééss  CCssoonnggrráádd  mmeeggyyéérree  kkiitteerrjjeeddőő  iilllleettéékkeess--
ssééggggeell  ––  llááttjjaa  eell  aa  ffeennttii  jjooggsszzaabbáállyybbaann  mmeegghhaattáárroo--
zzootttt  ffeellaaddaattaaiitt.. A közigazgatási hatósági eljárá-
sokban változatlanul fennáll a hivatal felügyeleti
jogköre, amelynek keretében az első-fokon eljáró
közigazgatósági hatóság (jegyző) által hozott
döntések (határozat, végzés) ellen jjooggoorrvvoossllaattii  jjoo--
ggoott  ggyyaakkoorrooll..

(folytatás a 2. oldalon)

AAzz  „„EEUURRÓÓPPAAII  CCSSAANNYYTTEELLEEKKÉÉRRTT””  KKÖÖZZHHAASSZZNNÚÚ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY
kkuurraattóórriiuummaa  ttiisszztteelleetttteell  kkéérrii  aa  ccssaannyytteelleekkii  aaddóóffiizzeettőő  ppoollggáárrookkaatt,,  hhooggyy
aaddóóbbeevvaalllláássuukk  kkéésszzííttéésseekkoorr  jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk

aa  CCssaannyytteelleekk  ffeejjlleesszzttéésséétt  sszzoollggáállóó  aallaappííttvváánnyy  rréésszzéérree  ffeellaajjáánnllaannii..

AAddóósszzáámm::  1188447744995522--11--0066
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(folytatás az 1. oldalról)
EEggyyeess  aaddóó--  ééss  jjáárruulléékkttöörrvvéénnyyeekk  mmóóddoossííttáássáárróóll

sszzóóllóó  22000088..  éévvii  LLXXXXXXII..  ttöörrvvéénnyy  XX..  ffeejjeezzeettéébbeenn ren-
delkezik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény (Itv.) módosításáról, melyen belül többek
között aazz  iilllleettéékk  mméérrttéénneekk  vváállttoozzáássáárróóll  ééss  aazz  öörröökk--
llééssii  iilllleettéékk  aallóóllii  mmeenntteessssééggrrőőll.. AAzz  IIttvv..  1166..  §§--aa  ((11))
bbeekk..  cc))  ppoonnttjjaa kimondja, hogy a 12. § szerinti táb-
lázat I. csoportjában tartozó öörröökkööss  áállttaall  mmeeggsszzeerr--
zzeetttt  öörröökkrréésszz  ttiisszzttaa  éérrttéékkéébbőőll  2200  mmiilllliióó  ffoorriinntt  mmeenn--
tteess  aazz  öörröökkllééssii  iilllleettéékk  aallóóll.. A táblázat I. csoportjá-
ba az örökhagyó egyenes-ági rokona (szülő,
nagyszülő után gyermek, gyermek után szülő,
nagyszülő, oldal-ági rokona (testvér) tartozik.
Változik az ingatlan tulajdonjogának megszerzé-
se esetén fizetendő illeték mértéke (több feltétel-
hez igazodóan) az ingatlan (terhekkel nem csök-
kentett) forgalmi értékének 2 százaléka, ha a va-
gyonszerző vállalkozó. Szintén változik a ggééppjjáárr--
mműű  ttuullaajjddoonnjjooggáánnaakk  mmeeggsszzeerrzzééssee  eesseettéénn  ffiizzeetteenn--
ddőő  iilllleettéékk  mméérrttéékkee  iiss..

IIlllleettéékkmmeenntteess  eelljjáárrááss:: (Itv. 33. § (2) bek. 32. pont-
ja szerint) az őstermelői igazolvány cseréje, ha ar-
ra az őstermelői igazolványban szereplő helység-
név, utcanév, illetve házszám állami vagy önkor-
mányzati döntés alapján történő változása, illetve
az őstermelő lakóhelyének más megye illetékes-
ségi területéhez való csatolása miatt kerül sor.

A fenti jogszabály 2. számú melléklete az Itv. Mel-
lékletének XVII. Címe 1. és 2. pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezést léptette: 11..  AA  vváállllaallkkoozzóóii  iiggaa--
zzoollvváánnyy  kkiiaaddáássaa  iirráánnttii  eelljjáárrááss  iilllleettéékkee  1100..000000..--  ffoorriinntt..
AA  vváállllaallkkoozzóóii  iiggaazzoollvváánnyybbaann  ffeellttüünntteetteetttt  aaddaattookk
mmóóddoossííttáássááéérrtt  ((aa  mmóóddoossííttáássookk  sszzáámmááttóóll  ffüüggggeettllee--
nnüüll))  33..000000..--  ffoorriinntt,,  aa  mmeeggrroonnggáállóóddootttt,,  mmeeggsseemmmmii--
ssüülltt,,  eellvveesszzeetttt  vváállllaallkkoozzóóii  iiggaazzoollvváánnyyrróóll  kkiiáállllííttootttt
mmáássoollaatt  55..000000..--  ffoorriinntt  iilllleettéékk  aalláá  eessiikk..  IIlllleettéékkmmeenntteess
aa  mmóóddoossííttááss,,  hhaa  aarrrraa  aa  vváállllaallkkoozzóóii  iiggaazzoollvváánnyybbaann
ffeellttüünntteetteetttt  hheellyyssééggnnéévv,,  uuttccaannéévv,,  hháázzsszzáámm  áállllaammii
vvaaggyy  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ddöönnttééss  aallaappjjáánn  ttöörrttéénnőő  vváállttoo--
zzáássaa,,  iilllleettvvee  aa  vváállllaallkkoozzááss  sszzéékkhheellyyéénneekk,,  tteelleepphheellyy--
éénneekk  mmááss  mmeeggyyee  iilllleettéékkeessssééggii  tteerrüülleettééhheezz  ttöörrttéénnőő
ccssaattoolláássaa  mmiiaatttt  kkeerrüüll  ssoorr..  22..  ÜÜzzlleett  mműűkkööddééssii  eennggee--
ddééllyyee  iirráánnttii  eelljjáárrááss  iilllleettéékkee  1100..000000..--  ffoorriinntt..  AA  mműűkköö--
ddééssii  eennggeeddééllyybbeenn  ffeellttüünntteetteetttt  aaddaattookk  mmóóddoossííttáássááéérrtt
33..000000,,--  ffoorriinntt  iilllleettéékkeett  kkeellll  ffiizzeettnnii..  AAzz  iilllleettéékkmmeenntteess--

ssééggrree  uuggyyaannaazzoonn  sszzaabbáállyy  aallkkaallmmaazzaannddóó,,  mmiinntt  aa
vváállllaallkkoozzóóii  iiggaazzoollvváánnyy  eesseettéébbeenn..

A fenti törvény XIII. fejezete az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szabályait mó-
dosította, melyen belül az Art. 161. §-a (9) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lépett: AAzz
aaddóókk  mmóóddjjáárraa  bbeehhaajjttaannddóó  kköözzttaarrttoozzáássrraa  aazz  aaddóózz--
hhaattóóssáágg  ffiizzeettééssii  kköönnnnyyííttéésstt  nneemm  eennggeeddééllyyeezzhheett,,  aa
ttaarrttoozzáásstt  nneemm  mméérrsséékkeellhheettii,,  iilllleettvvee  --  sszzaabbáállyysséérrttéé--
ssii  hheellyysszzíínnii  bbíírrssáágg  kkiivvéétteelléévveell  ––  nneemm  mmiinnőőssíítthheettii
bbeehhaajjtthhaattaattllaannnnaakk..

- A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetés-
ét megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 22000088..  éévvii  LLXXXXXXIIII..  ttöörrvvéénnyy  99..  §§--áávvaall  mmóóddoossíí--
ttoottttaa A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 6/A. §-át az aláb-
biak szerint: (1) Tizenharmadik havi nyugdíjra az
jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább
egy napján, a (4) bekezdés szerint esedékes folyó-
sítás hónapjában a társadalombiztosítási nyugdíj-
rendszer keretében járó, vagy azzal egy tekintet
alá eső rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti rok-
kantsági nyugdíjban részesül, vagy hozzátartozói
nyugellátásban (ide nem értve az ideiglenes özve-
gyi nyugdíjat) részesül, vagy ezen túli nyugdíjra
szerzett jogot, és a 62. életévét a tárgyévet meg-
előzően betöltötte. AA  ttiizzeennhhaarrmmaaddiikk  hhaavvii  nnyyuuggddííjj
éévveess    öösssszzeegghhaattáárraa  22000099..  éévvbbeenn  8800..000000..--  ffoorriinntt,,  aazztt
kköövveettőőeenn  aazz  öösssszzeegghhaattáárr  éévveennttee  aa  MMaaggyyaarr  KKöözzttáárr--
ssaassáágg  kkööllttssééggvveettéésséérrőőll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyybbeenn  kkeerrüüll
mmeegghhaattáárroozzáássrraa.. A tizenharmadik havi nyugdíj
folyósítása évente két részletben, legkésőbb má-
jus, illetve november hónapban történik. 

- A Tyn. 12. §-a (2) bekezdése fenti törvény mó-
dosítása okán: az öregségi teljes nyugdíj nem le-
het kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegénél, amely a 2008. évben hatályos
összegének megfelelően, változatlan összegben
2288..550000..--  ffoorriinntt  hhaavvoonnttaa..

- A jelzett törvény 27. §-a AA  vviillllaammooss  eenneerrggiiáárróóll
sszzóóllóó  22000077..  éévvii  LLXXXXXXVVII..  ttöörrvvéénnyy  ((VVEETT..))  6644..  §§--áánnaakk
((33))  bbeekkeezzddééssee  aakkkkéénntt  mmóóddoossuulltt,,  hhooggyy  aa  KKoorrmmáánnyy
rreennddeelleettbbeenn  hhaattáárroozzzzaa  mmeegg  aazzoonn  sszzoocciiáálliissaann  rráá--
sszzoorruullóókk  kköörréétt,,  aa  kkeeddvveezzmméénnyyeekk  iiggéénnyybbeevvéétteell--
éénneekk  ffeellttéétteelleeiitt,,  aakkiikk  ttaarrttoozzáássuukkaatt  rréésszzlleettffiizzeettééss,,  ffii--
zzeettééssii  hhaallaaddéékk,,  vvaaggyy  eellőőrree  ffiizzeettőő  mméérrőőhhöözz  jjuuttáássssaall
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eeggyyeennllíítthheettiikk  kkii..  VVééddeennddőő  ffooggyyaasszzttóótt  ffiizzeettééssii  kkéé--
sseeddeelleemm  vvaaggyy  nneemm  ffiizzeettééss  eesseettéénn  nneemm  lleehheett  aa  vviill--
llaammooss  eenneerrggiiaa––eellllááttáássbbóóll  kkiikkaappccssoollnnii..

- A fenti törvény 28. §-ával módosította a fföölldd--
ggáázzeellllááttáássrróóll  sszzóóllóó  22000088..  éévvii  XXLL..  ttöörrvvéénnyy  ((GGEETT..))
6655..  §§--áátt az alábbiak szerint: A lakossági fogyasz-
tók köréből a szociálisan rászoruló vagy fogya-
tékkal élő fogyasztók részletfizetési, fizetési hala-
dék kedvezményben részesülhetnek. AA  vvééddeennddőő
ffooggyyaasszzttóótt  nneemm  lleehheett  ffiizzeettééssii  kkéésseeddeelleemm  vvaaggyy
nneemm  ffiizzeettééss  eesseettéénn  aa  ffööllddggáázz--eellllááttáássbbóóll  kkiizzáárrnnii..

–  A földművelésügyi és vidékfejlesztési minisz-
ter által 116644//22000088..  ((XXIIII..  2200..))  FFVVMM  sszzáámmúú,,  aa  vvee--
sszzeettttsséégg  eelllleennii  vvééddeekkeezzééss  rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyaaiirróóll
sszzóóllóó  rreennddeelleettee jelentősen megváltoztatta az ed-
digi jegyzői hatáskörbe tartozó, tárgyi feladatra
irányuló kötelezettségek teljesítését, az állattartók
és az oltást végző magán-állatorvos kötelességeit,
melyről a Hírmondó következő számában adok
részletes tájékoztatást.

– A Kormány 227755//22000088..  ((XXII..  2211..))  KKoorrmm..  rreennddeellee--
ttéévveell  mmóóddoossííttoottttaa  AA  ggyyáámmhhaattóóssáággookkrróóll,,  vvaallaammiinntt
aa  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  ééss  ggyyáámmüüggyyii  eelljjáárráássrróóll  sszzóóllóó
114499//11999977..  ((IIXX..  1100..))  KKoorrmm..  rreennddeelleett  ((GGyyeerr..))  rreennddeell--
kkeezzéésséétt  ééss  eeggyybbeenn  6688//FF--6688//LL  §§--ssaall  eeggéésszzíítteettttee  kkii
„„ÓÓvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattááss””  ccíímmsszzóó  aallaatttt.. A rende-
let érintett részeiből (terjedelmi okok miatt) csak a
leglényegesebb szabályokat emelem ki. Felhívom
a témában érdekeltek figyelmét, hogy az óvodáz-
tatási támogatásra jogosító szabályokra vonatko-
zó részletes tájékoztató rendelkezésére áll a helyi
óvoda és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
és ügyfélfogadási időben a szociális ügyek intéző-
jével együtt, személyesen állok rendelkezésükre.
ÓÓvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattáássrraa  vvaallóó  jjooggoossuullttssáággoott  aakk--
kkoorr  lleehheett  mmeeggáállllaappííttaannii,,  hhaa  aa  sszzüüllőő  aa  ggyyeerrmmeekkéétt
aannnnaakk  aazz  éévvnneekk  aazz  uuttoollssóó  nnaappjjááiigg  bbeeíírraattttaa  aazz  óóvvoo--
ddáábbaa,,  aammeellyybbeenn  aa  ggyyeerrmmeekk  aa  44..  éélleettéévvéétt  bbeettööllttööttttee..
AA  ttáámmooggaattáásstt  uuggyyaannaazzoonn  ggyyeerrmmeekk  uuttáánn  ccssaakk  aazz
eeggyyiikk  sszzüüllőő  iiggéénnyyeellhheettii  aa  ppoollggáárrmmeesstteerrii  hhiivvaattaall--
bbaann,,  aazz  óóvvooddáábbaann,,  iilllleettvvee  aa  hhiivvaattaallbbaann  bbeesszzeerreezz--
hheettőő  ffoorrmmaannyyoommttaattvváánnyyoonn..  AA  kkéérreelleemmbbeenn  aa  ggyyeerr--
mmeekk  vvaallaammeellyyiikk  sszzüüllőőjjéénneekk  nnyyiillaattkkoozznniiaa  kkeellll  aarr--
rróóll,,  hhooggyy  aa  ggyyeerrmmeekkéénneekk  33..  éélleettéévvéénneekk  bbeettööllttéésséé--
iigg,,  aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoollaa  88..  éévvffoollyyaammáánn  ffoollyyttaattootttt  ttaa--
nnuullmmáánnyyaaiitt  ffeejjeezzttee  bbee  ssiikkeerreesseenn,,  kkiivvéévvee,,  hhaa  eerrrrőőll
mmáárr  kkoorráábbbbaann  mmááss  ggyyáámmüüggyyii  eelljjáárrááss  kkeerreettéébbeenn
mmáárr  iillyyeenn  nnyyiillaattkkoozzaattoott  tteetttt..    AA  ppéénnzzbbeellii  ttáámmooggaa--
ttááss  aannnnaakk  aa  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezz--
mméénnyybbeenn  rréésszzeessüüllőő  ggyyeerrmmeekknneekk  aa  sszzüüllőőjjee  sszzáámmáá--

rraa  áállllaappíítthhaattóó  mmeegg,,  aakkii  ggoonnddoosskkooddiikk  ggyyeerrmmeekkee
rreennddsszzeerreess  óóvvooddáábbaa  jjáárraattáássáárróóll  ééss  aa  kkeeddvveezzmméénnyy--
rree  vvaallóó  jjooggoossuullttssáággaa  ffeennnnáállll..  AA  ttáámmooggaattááss  öösssszzee--
ggee::  aa  ggyyeerrmmeekk  óóvvooddaaii  bbeeíírraattáássáátt  kköövveettőőeenn  eellssőő  aall--
kkaalloommmmaall  ((ttööbbbb  ffeellttéétteell  eeggyyüütttteess  tteelljjeessüüllééssee  eessee--
ttéénn))  22000099..  éévvbbeenn  2200..000000..--  ffoorriinntt  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt,,
eezztt  kköövveettőőeenn  eesseetteennkkéénntt  ééss  ggyyeerrmmeekkeennkkéénntt
1100..000000..--  ffoorriinntt..

– Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvé-
nyek módosításáról szóló 22000088..  éévvii  CCVVIIII..  ttöörrvvéénnyy
jjeelleennttőőss  mméérrttéékkbbeenn  mmóóddoossííttoottttaa  aa  sszzoocciiáálliiss  iiggaazz--
ggaattáássrróóll  ééss  sszzoocciiáálliiss  eellllááttáássookkrróóll  sszzóóllóó  11999933..  éévvii
IIIIII..  ttöörrvvéénnyy  ((SSzztt..))  ttööbbbb  rreennddeellkkeezzéésséétt,,  melyet terje-
delmi okok miatt a Hírmondó későbbi számaiban
fogok részletesen ismertetni, itt figyelemfelhívás-
ként teszek közzé néhány fontos változást. A tör-
vény szabályozásában érintettek szükséges tájé-
koztatás nyújtása érdekében számukra ügyfélfo-
gadási időben, a hivatal szociális iroda vezetőjé-
vel, ügyintézőjével együtt állok rendelkezésükre.
AA  rreennddsszzeerreess  sszzoocciiáálliiss  sseeggééllyyrree  jjooggoossííttóó  ffeellttéétteelleekk
vváállttoozzáássaa,,  aazz  aazztt  kkiivváállttóó  úújj  sszzaabbáállyyookk  aallkkaallmmaazzáá--
ssaa,,  aa  kköözzccééllúú  mmuunnkkaa  kkeerreettéébbeenn  ffooggllaallkkoozzttaatthhaattóókk
kköörréénneekk  kkiitteerrjjeesszzttéésséérrőőll,,  aa  ffeellüüllvviizzssggáállaattii  sszzaabbáá--
llyyookkrróóll,,  sszzeerrtteeáággaazzóó  jjooggoossííttóó  ffeellttéétteelleekk  ssookkaassáággaa
ookkáánn,,  sszzeemmééllyyrree  sszzóóllóóaann  aadduunnkk  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  aa  ffoo--
llyyóóssííttááss  öösssszzeeggéérrőőll  ééss  ttoovváábbbbii  ttuuddnniivvaallóókkrróóll..

– A közlekedési, hírközlési és energiaügyi mi-
niszter 3399//22000088..  ((XXIIII..  2200..))  KKHHEEMM  rreennddeelleettee  értel-
mében emelkednek a bbeellffööllddii  ppoossttaaii  sszzoollggáállttaattáá--
ssookk  ddííjjaaii (a levélküldemények, reklámküldemé-
nyek, hivatalos iratra vonatkozóan), melynek díj-
tételei a helyi Postahivatalban és Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.

– A kormány 332211//22000088..  ((XXIIII..  2299..))  KKoorrmm..  rreennddeellee--
ttee tartalmazza aa  kköötteelleezzőő  lleeggkkiisseebbbb  mmuunnkkaabbéérr
((mmiinniimmáállbbéérr))  ééss  aa  ggaarraannttáálltt  bbéérrmmiinniimmuumm  öösssszzee--
ggéétt,,  aammeellyy  mmiinnddeenn  mmuunnkkáállttaattóórraa  ééss  mmuunnkkaavváállllaa--
llóórraa  kkiitteerrjjeeddőőeenn  aazz  aalláábbbbii::

teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaválla-
ló részére megállapított személyi alapbér kötele-
ző legkisebb összege (minimálbér) teljes munka-
idő teljesítése esetén: 71.500.- Ft, heti bér 16.500.-
Ft, napi bér: 3.290.- Ft, órabér 411.- Ft. Garantált
bérminimum (legalább középfokú iskolai vég-
zettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló esetén havi 87.000.- Ft, heti 20.000.-
Ft, napi 4.000.- Ft, órabér: 500.- Ft.

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetel-

mények 100 százalékos és a teljes munkaidő telje-
sítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesít-
ménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől
függő mozgóbér-együttes) 71.500.- Ft, garantált
bér 87.000.- Ft, részmunkaidő esetén havi, heti és
napi bértétel a munkaidő eltérő mértékével ará-
nyosan csökken.

– AA  kkoorrmmáánnyy  333333//22000088..  ((XXIIII..  3300..))  KKoorrmm..  rreennddeellee--
ttee  aa  ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttááss  eellllááttáássáárraa  ééss  aa  mmaaggáánn--
nnyyuuggddííjjrraa  jjooggoossuullttaakkrróóll,,  vvaallaammiinntt  ee  sszzoollggáállttaattáássookk
ffeeddeezzeettéérrőőll  sszzóóllóó  ttöörrvvéénnyy  vvééggrreehhaajjttáássáárraa  kkiiaaddootttt
kkoorráábbbbii  rreennddeelleettee  mmóóddoossííttáássaakkéénntt  eellrreennddeellttee  ((33..  §§))::

a) a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalap-
jaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 száza-
lékának 1/12-ed részét, mezőgazdasági kisterme-
lőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a
tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell fi-
gyelembe venni.

– AA  kkoorrmmáánnyyzzaatt  333344//22000088..  ((XXIIII..  3300..))  KKoorrmm..  rreenn--
ddeelleettee  mmóóddoossííttoottttaa  aa  kkoorreennggeeddmméénnyyeess  nnyyuuggddííjjaa--
zzáássrróóll  sszzóóllóó  kkoorráábbbbii  rreennddeelleettéétt,,  mmeellyynneekk  éérrtteellmméé--
bbeenn:: a munkáltató – legkorábban a korengedmé-
nyes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően 1
évvel –  megállapodhat a munkavállalóval annak
korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munka-
vállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál (amely 62
év) 5 évvel (57 éves korban) alacsonyabb életkort
legkésőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás
időpontjáig betölti, továbbá rendelkezik az előre-
hozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt és

az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság által
előzetesen igazolt szolgálati idővel. Korengedmé-
nyes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a munka-
vállaló a korengedményes nyugdíjra való jogo-
sultsághoz szükséges életkort és a szolgálati időt
szerezte 2009. XII. 31-ig, illetve betölti, továbbá
ebbéli igényét 2009. december 31-ig benyújtja.

– AA  kkoorrmmáánnyy  aa  334400//22000088..  ((XXIIII..  3300..))  KKoorrmm..  rreennddee--
lleettéébbeenn  aazz  eeggyyeess  sszzoocciiáálliiss  ttáárrggyyúú  kkoorrmmáánnyyzzaattrreenn--
ddeelleetteekkeett  mmóóddoossííttoottttaa,, s benne többek között a
családok támogatásáról szóló rendeletét. Ebből lé-
nyeges változás, hogy megváltoztak a családtá-
mogatási ellátás iráni kérelem formanyomtatvá-
nyai, használható a kincstár által rendszeresített
„elektronikus űrlap” a családi pótlék, gyermek-
gondozási segély, nagyszülői gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, anyasági tá-
mogatás igénybejelentésekor.

– AA  kkoorrmmáánnyy  334466//22000088..  ((XXIIII..  3300..))  KKoorrmm..  rreennddeellee--
ttee  aa  ffááss  sszzáárrúú  nnöövvéénnyyeekk  vvééddeellmméérrőőll  sszzóóllóó  sszzaabbáá--
llyyoozzáássaa,, melynek teljes szövegét rövidesen közre
fogom adni, mert minden eddigi törekvésem elle-
nére még mindig sokszor fordul elő, hogy élő fák-
ra rajzszöggel „hirdetményeket tesznek közzé”,
ami több törvényben is rögzítetten TTIILLOOSS..

22000099..  sszzeepptteemmbbeerr  11--jjéénn  lléépp  hhaattáállyybbaa
aa  ccssaallááddii  ppóóttlléékk  hhaavvii  öösssszzeeggéénneekk  vváállttoozzáássaa..  ÖÖsssszzee--

ggéérrőőll  aa  hhiivvaattaall  hhiirrddeettőő--ttáábblláájjáánn  ttáájjéékkoozzttaattóó  kkiiffüügg--
ggeesszzttéésséévveell,,  iillll..  kkééssőőbbbbii  hhíírraaddáássbbaann  aaddookk  sszzáámmoott..

Minden most jelzett jogszabály teljes hatályos
szövege az interneten a www.kormányzat.lap.hu
oldalon megtalálható.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jjeeggyyzzőő

A PPoollggáárrőőrr  EEggyyeessüülleett vezetősége nevében ered-
ményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok min-
den egyes csanyteleki lakosnak.

Továbbá a vezetőségünk tisztelettel megköszöni
mindazon támogatóinknak, akik adójuk 1 száza-
lékát egyesületünk részére felajánlották. Az így
befolyt 16 ezer 633 forintot működésre fordítot-
tuk. Ezúton szeretném megköszönni azon szemé-

lyeknek a támogatását is, akik 2008. évben pénz-
beli segítségükkel nagyban hozzájárultak az egye-
sület eredményes működéséhez.

Felajánlásaikat, anyagi segítségüket továbbra is
szívesen fogadjuk. Befizetéseket a Szegvár és Vi-
déke Takarékszövetkezetnél lévő számlánkra te-
hetik meg.

Tisztelettel: NNaaggyy  SSáánnddoorr  eellnnöökk

Tisztelt Csanytelekiek!

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabály-változásokról
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Advent utolsó hetében került
sor a Pillangó csoportosok
(nagyközépsősök) ünnepi mű-
sorának bemutatására. A re-
ményteli várakozás időszaká-
ban a kicsikkel sok-sok jó cse-
lekedettel, feltételnélküli sze-
retettel készültünk arra, hogy a
kis Jézus megszülethessen
mindenki szívében. Amikor az
ember szeret valakit, a szíve
folyamatosan várakozva vir-
raszt. Megpróbáltuk a modern
élet sodró ritmusában méltó-
képpen fogadni Őt, ki a világ
megváltója. 

Tudjuk, hogy Jézus ma sem
kér olyat tőlünk, amire ne len-
nénk képesek. Kis műsorunk

szeretetből szövődött. A gyer-
mekek dalaikkal, verseikkel,
betlehemes játékukkal bebizo-
nyították, hogy átérezték és ki-
fejezésre is juttatták, az ünnep
mondanivalóját.

Kis kezeikben a gyertyák
lángjai megannyi üzenetként
ragyogtak. Üzenték, hogy le-
gyen béke a Földön, és ne csak
egy napra!

Legyen megnyugvás, hiszen
ezek az apróságok fel szeretné-
nek nőni egy élhetőbb életben.
Világítson és adjon meleget az
általuk hordozott fény!

Szeressetek bennünket fel-
nőttek, szeressétek egymást!

Éreztük, hogy az üzenet cél-

ba jutott. A gyermekek ragyo-
gó szemecskéi, a vendégek
megfényesedett tekintete ezt
sugallta. 

Köszönjük, hogy ezen a szép
napon együtt ünnepelhettünk!
Reméljük üzeneteinket mások-
nak is tolmácsolják.

„A gyermekálom színarany
Betlehem földjén béke van.
Vigyétek hírét szerte-szét:
Láttátok Isten Gyermekét!”
(Tihanyi K. József: A kicsi an-

gyal éneke)

KKaattaaii  BB..  IIssttvváánnnnéé
TTóótthh  ZZoollttáánnnnéé

Óvodapedagógusok

„Ünnep készül, boldog ünnep…”

Óvodások karácsonyi mûsora

2008. december 20-án a tornateremben tartottuk
meg a hagyományos karácsonyi ünnepséget,
amelyen nemcsak az iskolások és a pedagógusok,
hanem valamennyi helyi intézmény, s bármely ér-
deklődő képviseltethette magát, kifejezve, hogy
ez az ünnep mindenkinek szól.

A műsort – amely igazán színvonalas volt – a
hittanosok, a 4.a és b osztály, valamint az iskolai
énekkar adta elő.

Az ünnepség végén a Polgármesteri Hivatal jó-
voltából szaloncukrot és narancsot tudtunk oszta-
ni a diákoknak.

Reméljük, hogy a rendezvénnyel sikerült vala-
mit idevarázsolni, megidézni a karácsony hangu-
latából, üzenetéből, s hozzá tudtunk járulni ah-
hoz, hogy januártól lélekben megerősödve, feltöl-
tődve tudjuk építeni jövendőnket, szűkebb és tá-
gabb környezetünket! SSzzaabbóó  FFeerreenncc

Karácsony az iskolában
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Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Csa-
ládsegítő Szolgáltatója 2008. december. 23.-án dél-
után tartotta a rászoruló családoknak karácsonyi
ünnepségét. Huszonnyolc család kapott élelmi-
szer csomagot, 59 gyermek egy-egy csomagot,
melyben volt édesség, játék, ruha, könyv, tisztasá-
gi felszerelés.  A szegedi Baptista Szeretetszolgá-
lattól kapott 20 darab cipős dobozból és a 39 do-

boznyi élelmiszercsomagokból, a Magyar Vörös-
kereszt Csongrád Megyei Szervezetétől kapott
adományból állította össze a csomagokat Forgóné
Balogh Erika, Török Barbara önkéntes segítők és
Kopasz Imréné családsegítő. Ezúttal is szeretném
megköszönni az adományozók és segítők munká-
ját, hogy lehetővé tették sok kis gyermek és család
boldogabb karácsonyi ünnepét.

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Családsegítõ Szolgáltatója karácsonyi ünnepsége

NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssaannyytteelleekkii  EEggyyeessüülleettee 2008. de-
cember 14. napján tartotta Mikulás és Karácsonyi ün-
nepségét. A szegedi Grimbusz színház előadó művé-
szei szórakoztatták kicsiket és nagyokat. Az ünnep-
ségen 63 család kapott élelmiszer csomagot és 123
gyermek választott ajándékot, vagy cipős dobozt a
karácsonyfa alól. A Mikulástól csoki-mikulást és sza-
loncukrot kaptak. Ezúttal szeretném megköszönni az
egyesület nevében az adományozóknak nagyvonalú
segítségét, név szerint: Forgó Henrik polgármester
úrnak, a Gong Rádiónak, Mucsi Istvánnak, a helyi
Takarékszövetkezet vezetőjének, Gyöngyi Imréné,
Koncz Béla, Pető Sándor helyi vállalkozóknak, a Sze-
gedi Baptista Szeretetszolgálatnak, amelyek 20 cipős
dobozzal támogatták a rendezvényünket.

Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete

Mikulás és karácsonyi ünnepség

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Idősek Ott-
honában családias környezetben került megrendezésre a
karácsonyi ünnepség. Az intézmény új vezetője Mucsiné
Mészáros Tímea szívélyesen köszöntötte a meghívott ven-

dégeket, lakókat dolgozókat. Köszöntőjében kiemelte,
hogy a karácsony a szeretet és a megújulás ünnepe és hogy
milyen fontos éltető ereje van a mindennapi életünkben.
Az intézmény dolgozói Betlehemes játékot adtak elő, a
csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör pedig ünnepi dalcso-
korral kedveskedett. Az ünnepség színfoltja volt a dolgo-
zók gyermekeinek előadása. Pozsár Bence szép karácsonyi
dalokat adott elő furulyán, Bátki Dániel, Licsicsányi Niko-
letta, Makai Kiss Dávid, Sovák Andrea latin-amerikai tán-
cokat mutattak be, melyet a lelkes közönség nagy tapssal
jutalmazott. A műsor után az idősek otthonába is megérke-
zett a Jézuska és sok-sok ajándékot helyezett a karácsony-
fa alá. Az ünnep fényét emelte, hogy eddig példátlan mér-
tékű felajánlás érkezett az otthon lakói számára. Ezúton is
szeretné az otthon vezetője, dolgozói és minden lakója
megköszönni mindenki önzetlen segítségét, mellyel a ka-
rácsonyi ünnepüket megszépítették.

Karácsony az Idõsek Otthonában
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Csanytelek Község Önkormányzata

ELADÁSRA KÍNÁL
bontásból származó építõanyagokat

(vályog, tégla, faanyag).

Érdeklõdni:
Bori Sándornál személyesen,

vagy a 20/230-6285 mobilszámon.

HIRDETÉSEK
Szeretné Ön is megtakarítani egyhavi gázszámláját?

Megjelent Magyarország szabadon választható
lakossági gázszolgáltatója!

A közüzemi gázdíjhoz képest jelentõs kedvezménnyel
garantálja lakossági gázszolgáltatását!

Szerzõdést a saját gázórával rendelkezõ lakossági fogyasztók, magánszemélyek köthetnek.
Egyeztessen idõpontot és kössön szerzõdést otthonában.

Elérhetõség: Tóth Zsuzsanna 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 33.Tel.: 06-30/435-5212

HHiirrddeesssseenn  iinnggyyeenn  aazz  iinntteerrnneetteenn!!

wwwwww..ggaazzddaallkkooddookk..hhuu

TTeell..::  6633//447788--999900,,  mmoobbiill::    2200//99550055--777777

EE--mmaaiill::  eerrhhaarrddggyyuullaa@@ccssaannyytteelleekk..hhuu

Tájékoztató

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. 2009. évben

Csanyteleken az alábbi idõpontokban tart ügyfélfogadást:

január 28. február 25. március 25. április 22.

május 27. június 24. július 22. augusztus 26.

szeptember 23. október 28. november 25. december 23.

Az ügyfélfogadás ideje minden esetben de. 9.00-11.00 között.



RECEPT KLUB

TTéésszzttaarraagguu

Hozzávalók:
1/2 kg pörkölt tészta (csiga, szarvacska, tollhe-

gy), kb. 450 gr paradicsom szósz, 5 dl főző tejszín,
1 fej vöröshagyma, 2-4 gerezd fokhagyma, sajt
(ízlés szerint), lasagne alap (instant), 3 db
paradicsom, pirospaprika, víz.

Elkészítés:
Vizet teszünk fel forrni, majd később ebben fog

megfőni a tészta.
A hagymákat apróra vágjuk (foghagymát is), és

megpirítjuk. Közben a paradicsomokat meghá-
mozzuk, és apróra vágjuk. Ha megpirult a hagy-
ma (üveges lett), akkor félre húzzuk a tűzről,
rászórjuk a pirospaprikát, majd a paradicsomot,
és jól elkeverjük. Visszahelyezzük a tűzre, és
hozzá adjuk a paradicsom szószt, a tejszínt és a
lasagne alapot, majd jól elkeverjük. Addig főz-
zük, amíg a tészta kész nem lesz.

Ha kész a tészta és a szósz is, akkor hőálló
edénybe töltjük őket, és összekeverjük. Majd a
tetejére reszeljük a sajtot, és pirosra sütjük.

JJóó  ééttvváággyyaatt  kkíívváánnuunnkk!!

VERS

VVáárraakkoozzááss

Amikor én megszülettem nem nyílt fehér rózsa,
Kismadár sem énekelt a zúzmarás bokorba.
A napsugár sem ragyogott fenn a magas égen,
Amikor én megszülettem hófehér volt minden.
Nagy pelyhekbe hullott a hó le a fagyos földre,
Beborította a falut a tél hideg csendje.
Csak a jégvirágok nyíltak a sok kis ablakba,
Beköszöntött a szeretet minden kicsiny házba.
Kis falunknak utcájában, a Kecskerágóban,
Kis fehér ház bekerítve, gémeskút az udvarban.
A szobában jó meleg volt, bölcső elkészítve,
Imádkozott apám, anyám, oh csak kislány lenne.
Meghallgatták kérésüket ott fenn az egekben,
Karácsonyra megszülettem sírva, egészségben.
Nagy öröm volt a családban, mondták: szép ajándék,
Csak a bátyám nem örült, mert sírt az ajándék.
De amikor a bölcsőből őreá nevettem,
Nagyon boldog volt Ő akkor, hogy testvére lettem.
Így éltünk mi szeretetben, igaz boldogságban,
Most is sokszor rá gondolok, arra a kis házra.

Nem füstöl ott már a kémény, gémes kút sem áll már,
Nem élnek már a szüleim, bátyám is elment már. Csak
én őrzöm az emlékét arról a kis házról,
Sok jó ember elköltözött abból az utcából.
Álmaimban én még most is sokszor oda járok,
A régi szép emlékekre örökre vigyázok.
Eszembe jutnak Ők, mikor a karácsonyt várjuk,
Amíg élek szeretettel emlékezem rájuk.

Csanytelek, 2007. december
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