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Adó-rend
2012.
2012. január 1-től az eva kulcsa
30-ról 37 százalékra emelkedik,
de az adónem választhatóságának összeghatára is változik: a
korábbi 25 millióról 30 millió
forintra nő. A személyi jövedelemadó törvény új szabálya,
hogy akik jövőre 2 millió 424
ezer forintnál többet keresnek,
az adóalapjukat 27 százalékkal
kötelesek megemelni, a törvény
ezt adóalap kiegészítésnek hívja, hatására 20,2 százalék lesz
az adója. A 202 ezer forintos
havi bruttó jövedelem alatt megszűnik a szuperbruttó, és 2012ben már nem lesz adójóváírás
sem.
Új adónem a kulturális adó,
amelyet a pornográf termékekből nyert árbevétel után kell
megfizetni. A kulcsa 25 százalék, de filmvetítésből származott árbevételnél csak 3 százalék.
A népegészségügyi termékadó
(chips-adó) törvényből kikerülnek azok a termékek, amelyek
legalább 50 százalékban tejet
tartalmaznak. Így mentesül például a Túró Rudi és a kakaós tej.
A baleseti adót a biztosítók fizetik a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (kgfb) díja után, a
kulcsa 30 százalék. A parlamenti tárgyalás során a 30 százalékos kulcs mellé bekerült
egy napi 83 forintos maximális
adó, amely a nagyobb teljesítményű, és nagyobb kockázattal
járó kocsik tulajdonosainak
kedvez.
Az adózás rendjéről szóló törvénybe újként bekerült az adóregisztrációs eljárás. Ennek lényege, hogy az adószám kiadása
előtt az adóhatóság egybeveti
az alapítók adatait a nála meglévőkkel, és meghatározott esetekben megtagadja az adószám
kiadását. Ilyen eset például az,
ha az új cég vezető tisztségviselője vagy a képviseletre jogosult
tagja, illetve 50 százaléknál több
szavazattal rendelkező tulajdonosa 180 napon keresztül 15

millió forintnál több adóval
tartozik, vagy 5 éven belül vezető tisztségviselője volt olyan
cégnek, amely 15 millió forintnál nagyobb adótartozást hátrahagyva szűnt meg. A cégbejegyzést követően 5 napon belül
be kell jelentkeznie a társaságnak a területileg illetékes gazdasági kamaránál. A kamarai hozzájárulás évi 5 ezer forint lesz.
A másik új szabálycsoport az
adózás rendjéről szóló törvényben a fokozott adóhatósági felügyelet. Az adóhatóság az adószám kiadása után kérdőívet
küldhet a frissen alapított cégnek, amelyben a tevékenysége
részleteiről, valamint az annak
végzéséhez szükséges technikai
és pénzügyi eszközökről érdeklődik. A válaszok után az adóhatóság – legfeljebb egy évre –
fokozott adóhatósági felügyelet
alá vonhatja a céget. Ennek
egyik eleme, hogy sűrített áfabevallást és -fizetést írhat elő
számára a hatóság.
A bizonytalan adójogi helyzet
– mint új szabály-csoport – lényege, hogy ha az adózó bizonytalan az adó-jogszabályok
értelmezésében, akkor adótanácsadó, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
jegyzőkönyvben
közli az adóhatósággal azt az
értelmezést, amely alapján bevallotta és megfizette az adót.
Ilyenkor – ha csak nem nyilvánvaló képtelenséget állít –
nem bírságolható. Amennyiben
a hatóság szerint megalapozott
az értelmezés, akkor soron kívül jeleznie kell ezt a körülményt az adópolitikáért felelős
miniszternek. A helyi adó törvény kimondja, hogy az önkormányzat nem állapíthat
meg magasabb adómértéket a
törvény általi maximumnál,
továbbá a helyi iparűzési adóra
csak egy adókulcs alkalmazható.
Átalakult a gépjárműadó, korábban a 1600 köbcenti alatt 7
ezer, afelett 15 ezer forint volt
az adó. Az új rendszer – négy
lépcsőben – kilowattban méri a
motor teljesítményét, és a környezetvédelmi osztály szerint is
differenciál. Például egy 1600
köbcentis, 80 kilowattos, legfel-

jebb 4-es környezetvédelmi besorolású kocsi adója 22 ezer
forint, 6-os és 10-es besorolás
között 11 ezer forint.
A regisztrációs adó csökkenését
mutatja, hogy a 8-asnál jobb
környezetvédelmi besorolású,
legfeljebb 1100 köbcentis benzines autó adója 250 ezer forintról 45 ezerre esik. Az autók átírási illetékének drágulását
példázza, hogy egy 1600 köbcentis, 80 kilowattos motorral
szerelt 5 éves kocsi átírása a tavalyi 28 800 forintról 44 ezer
forintra emelkedett. A változtatások ugyanakkor illetékmentességet határoznak meg az
elektromos autókra.
A jövedéki adótörvényben a
bioetenol adója – ezer literre vetítve – 40 ezer forintról 70 ezerre emelkedett.
A közúti közlekedésről szóló
törvény módosítása kimondja,
hogy gépjármű csak magyar
hatósági jelzéssel vehet részt a
forgalomban, kivéve, ha külföldi vagy belföldi flottaüzemeltető a tulajdonosa, és az a regisztrációs adót a jármű után
megfizette. A gépjárműflottaüzemeltetőnek az Európai Gazdasági Térségben kell székhel�lyel bírnia, és az év első napján
legalább 100 darab, külföldi hatósági jelzéssel ellátott személygépkocsinak kell a tulajdonában lennie. További feltétel,
hogy az árbevétele 75 százalékának gépjármű bérbe- vagy
lízingbe adásából kell származnia.
Aki magyarországi lakóhellyel
rendelkezik, az külföldi rendszámú járművet az eddigi 30
nap helyett legfeljebb csak egy
napig használhat az országban,
de a külföldi üzembentartónak
ehhez is írásban hozzá kell járulnia. A kgfb törvény módosítása nyomán az állami gépjárművek mentesíthetők a kötelező
felelősségbiztosítás megkötése
alól.
A jövedéki törvény módosítása
miatt a jövőben szűkebb lakókörnyezetében, vagy vendéglátás keretében árulhatja saját
főzésű pálinkáját az, aki azt palackozza és zárjeggyel is ellátja.
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Egyebek:
Az emelést tankoláskor is megérezzük majd. Elsejétől a 95-ös
benzin 6, a gázolaj pedig 7 forinttal lett drágább literenként.
A benzin átlagára így 406-408
forintra, a gázolajé pedig mintegy 427 forintra nőtt. Az emberek drágábban ülhetnek majd
buszra, hiszen mintegy 5 százalékkel nőnek a tömegközlekedés árai. Ezzel még nincs vége a
közlekedést érintő változásoknak, megszűnik ugyanis a vidékiek kedvence, a négy napos,
az 1650 forintos autópályamatrica. Jelentősen megdobhatják a cigaretta árát a 2012-re
tervezett jövedékiadó-emelések,
amelynek köszönhetően dobozonként több mint 100 forintot
ugorhat a cigaretta ára. Dohányozni sem szabad már bárhol,
január elsejétől a zárt helyeken
tiltott a füstölgés.
A villamos energia egyetemes
szolgáltatásban
alkalmazott
nettó végfelhasználói árak
szolgáltatónként különböző (-1
és +2,7 százalék közötti) mértékben változnak, országos átlagban 1,2 százalékkal növekednek. Az ÁFA-kulcs változás
hatását is figyelembe véve a
bruttó végfelhasználói villamos
energia árak 0,6-4,2 százalék
közötti mértékben - országos
átlagban 2,7 százalékkal - emelkednek.
A földgáz esetében az egyes díjak - az indokolt költségek változásával összhangban - 2,6
százalékos mértékben növekednek, ami az ÁFA-kulcs módosítás hatását is figyelembe véve
mintegy 4,2 százalékos áremelkedést jelent.
A távhőszolgáltatás - 2011.
március 31. óta változatlan
szinten tartott - árai az indokolt költségek növekedése nyomán szintén 4,2 százalékkal
emelkednek.
A közüzemi díjak megállapítsa
az egyes települések közgyűlésének hatásköre. A nagyvárosokban szinte mindenhol emelkedik a szemétszállítás, a víz- és
csatornaszolgáltatás díja, de sok
helyen drágul a parkolás is.
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Köszöntöm Kömlőd minden lakóját!
legnagyobb eredménynek, hogy önerőből
sikerült emberibb körülményeket teremteni
a Határ úton és a Jókai, illetve Vörösmarty
utcákban. Régi és jogos igényeket sikerült
– ha nem is teljes mértékben – orvosolni.
Elkészült az orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése, felavattuk az új játszóterünket, s az
óvoda saját játszóterére is modern eszközök lettek telepítve. A teljes rekonstrukciót
követően várja a híveket a református
templom, és bicentenáriuma alkalmából
felavattuk Perczel Mór emléktábláját.
Nemzeti ünnepeink megemlékezései mellett
sok-sok program szolgálta Kömlőd közösségi életét. A kiállítások, a civil szervezetek
eseményei, a falunap, az előadóestek, az
óvoda és iskola rendezvényei mind arra irá-

nyultak, hogy összetartóbb, aktívabb legyen településünk lakossága.
Hogy mit hoz a falu szempontjából a 2012es év, az ma még egy sokismeretlenes
egyenlet, de én bízom abban, hogy ha lassan is, de folyamatosan gyarapodik nemcsak Kömlőd, hanem annak polgárai is.
Pár nappal a karácsonyi ünnepek után, az
újév elején meggyőződésem, hogy mind én,
mind képviselő társaim becsülettel szolgáljuk ezt a községet. Ezt tettem eddig is, és
ezen fogok dolgozni a jövőben is. Ehhez a
munkához kérem az Önök segítségét, és kívánok sikeres, boldog, eredményes újesztendőt Kömlőd minden lakójának.
Kiss Ferenc polgármester

2012-őt írunk, elérkezett az újév. Jó magyar szokás, hogy ilyentájt jókívánságainkkal fejezzük ki azon reményünket, hogy
jobb esztendő küszöbén állunk, mint amilyen az előző volt, így engedjék meg, hogy
mindannyiuknak eredményes, sikeres és
örömteli évet kívánjak!
Az újév a fogadalmak, az elhatározások
ideje, és sok családban szokás ilyenkor az
elmúlt évet értékelő lista összeállítása, a következő 12 hónap ígéreteinek megfogalmazása. Annak összegzése, hogy mit szeretnének majd az újévben másképp csinálni, s
mik azok a jó és természetüktől fogva helyes cselekedetek, amiket továbbra is ápolni
kell.
Visszatekintve a tavalyi évre azt tartom a

A közelmúltban megszületett a döntés a csatornaszolgáltatási díj megállapításának kérdésében. Ennek értelmében 460 Ft/m3+ÁFA összegről 476 FT/m3+ÁFA összegre emelkedik a szolgáltatás díja, de május 1. és szeptember 30. között a lakosság ebből 10% kedvezményt kap.
Január elsejétől 4,3%-al kell többet fizetnie a község polgárainak a hulladékkezelésért. Így ennek összege 2,94 Ft/
liter+ÁFA forintra emelkedik 2012-ben. A 80 literes kuka egyszeri ürítése 236 Ft+ÁFA, a 110-120 literesé 323
Ft+ÁFA, a 240 literesé 706 Ft+ÁFA, míg az 1100 literesé 3234 Ft+ÁFA lesz a jövőben.
Az óvodai napközis étkeztetésért 520 Ft-ot, az iskolaiért 575 Ft-ot, míg a felnőtteknek az ebédért 640 Ft-ot kell
fizetni, ez 5%-os emelkedést jelent 2012-ben.
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Az erdő szélén találkoztak Két Télapó is
a Mikulással

Semmi sem biztos

érkezett

Az idén a hagyományoktól eltérően
nem a kömlődi óvodában kereste fel
a gyerekeket a Mikulás, hanem legnagyobb meglepetésre, séta közben
találkoztak vele a kiserdő közelében.
Két hatalmas zsákot cipelt, megtömve mindenféle gyümölccsel, mogyoróval, szaloncukorral. Pont jókor érkeztek az apróságok, mert
alig bírta már a krampuszával
együtt cipelni a zsákokat. Így aztán
míg megpihent örömmel hallgatta
az óvodában tanult versikéket, télapós és mikulás dalokat. A legbátrabbak egyedül szerepeltek, és természetesen ezért a dicséret mellett
jutalom szaloncukrot is kaptak, a
krampusz pedig virgács helyett jó-

ságos simogatást osztogatott, mert
akit ő megsimogatott, az ezentúl
mindig jól viselkedik.
Végül mind a két zsák ajándék megkapták, melyeket a gyerekek örömmel vittek haza, kiegészítve az oviban készített kis ajándékokkal.
Miután elköszöntek a nagyszakállútól és krampuszától a művelődési
házban a Hegyháti Alajos Általános
Iskola dolgozói és tanulói a Becsületes megtaláló című mesejátékot játszották el sok-sok hangulatos versikével, mikulás dalokkal. Nagyon
tetszett a gyerekeknek Kele és Kótya
huncutkodása.
MBT

Kissé pironkodva érkezett a Télapó a kömlődi Kerényi
Béla Református Diakóniai Intézményekbe, merthogy
hó nem jelezte jöttét, de azt ígérte, hogy a hétvégén
már fehérbe borítja a tájat.
Hogy az ígéret – biztos, ami biztos alapon – valóra váljon, kérésére az intézmény gondozottjai lelkesen énekelték a „Hull a pelyhes fehér hó” dalocskát, később
pedig volt, aki megilletődve, volt, aki mosolygósan, s
volt, aki pityergősen, volt, aki énekelve, verselve vette
át a Mikulástól az ajándékát. A fehér szakállú azonban
nem csupán puttonyából osztotta a csomagokat, mindenkinek jutott egy-egy kedves elismerő, vagy kedvesen dorgáló gondolat is. Merthogy természetesen a Télapó azt is tudja, ki nem serénykedik a házimunkák
terén, ki az, aki olykor túl hangosan danol, ki az, akinek viszont szavát sem hallani, ki az, aki rendszeresen
a lányok szoknyája körül sertepertél, ki az, akinek
csínján kellene bánnia az édességgel, ki az, aki példamutatóan szorgos a műhelyben, s ki az, aki az esztendő
más napjain is lehetne kedvesebb.
Az intézményben a kömlődi református egyházközség
középsúlyos értelmi és halmozottan fogyatékos felnőttek számára működtet nappali foglalkoztató házat, lakóotthont, kézműves műhelyeket, támogató szolgálatot, a környékbeli településekről érkező gondozottjaik
létszáma jelenleg 41, közülük 12-en élnek a lakóotthonban.

Nem kisebb dolog, mint hazánk elnevezése is megváltozott január elsejétől: a Magyar Köztársaság helyett így a jövőben a Magyarország tábla fogadja majd a külföldieket. A jelképes mellett
sok, a pénztárcánkat érintő változással kell megbarátkoznunk. A
legtöbb fogyasztási cikket terhelő általános forgalmi adó 25-ről
27 százalékra emelkedett, ez azt jelenti, hogy a 2006-ban még 15
százalékos áfakulcs öt év alatt közel a kétszeresére nőtt. Az
áfaemelés szinte biztosan az árak emelkedéséhez vezet, a kérdés
csak az, hogy a kereskedők teljes egészében áthárítják-e a növekedést a fogyasztókra.
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Ellátásukról 14 alkalmazott, s 3 diakónus, azaz önkéntes segítő gondoskodik, s még ők is meglepődve látták,
amikor egyszer csak megérkezett a második Télapó is.
Auerné Böröczky Erzsébet intézményvezető öltött fehér
szakállat, s bújt piros ruhába, hogy kollégáinak köszönetet mondjon. A humoros intésekből a „kis” Télapó
zsákja sem szenvedett hiányt, így azt is közzétette,
hogy lappföldi társai az éj leple alatt minden egyes helyiséget bekameráztak, s jövő ilyenkor azok a lámpák,
amelyek mostantól feleslegesen ontják a fényt, bizony,
nem fognak működni…
Az intézményvezető munkatársai számára „fejtörő”
kérdésekkel is készült, mint például, hogy mi a kedvenc
étele, majd ajándékát ezekkel a szavakkal nyújtotta át:
a gyertya a megvilágosodásért, a Mikulás, hogy el ne
felejtsetek, a szaloncukor, hogy le ne fogyjatok…
-táj-

Ahogy a környező településeken, úgy Kömlődön is
teljes a bizonytalanság az ez évi költségvetés ügyében, ennek ellenére az önkormányzatoknak november utolsó napjáig el kellett készíteniük a 2012-es
büdzsé koncepcióját. A képviselők ülésén Kiss Ferenc
polgármester elmondta azt is, hogy az elmúlt időszak konferenciáin, tájékoztatóin sem kapott kérdéseire konkrét választ, így csak általánosságban lehetett megfogalmazni a terveket, melyek közül az
intézményrendszer üzemeltetése és a község biztonságos működtetése az elsődleges feladat.
Az már biztos, hogy 2012-ben kevesebb pénz lesz a
közös kasszában, aminek pótlása csak adóemeléssel
pótolható, így január elsejétől – bár csak korlátozott
mértékben – emelkedik a kommunális és a telekadó
összege.
Hastó Zoltán képviselő több lakossági észrevételt, kifogást közvetített a grémium felé. Ezek között szerepelt többek között az Ady utcai fakivágás, a Tatai út
végének helyzete, a rendőrlakás és a buszmegállók
leromlott állapota, valamint az iskola kerítésének
rendbetétele. Mint az elhangzott, az Ady utcai fák
kivágását sem az ott lakók, sem az erdészet, sem a
tűzoltók nem vállalták, mígnem a falu egyik lakója
nekiállt és megcsinálta – ingyen. Természetes, hogy a
kivágott fát megkapta munkadíj fejében, s az, hogy
aztán azt eladja, vagy nem, az ő dolga. Ami a rendőrlakást illeti, a jogszabályok szerint a rendőrségé a
bérlőkijelölési jog, az átadásért pedig milliókat kellene
fizetnie az önkormányzatnak, amire nincsen fedezet.
Mivel a rendőrség sem fordít figyelmet az ingatlanra,
annak állapota folyamatosan romlik, de jelenleg patthelyzet alakult ki.
Kiss Ferenc azt is elmondta: Komoly elvárásai vannak
a lakosságnak a település állapotával kapcsolatban. A
munkák zömét azonban csak társadalmi munkában
lehetne orvosolni, hiszen szakemberek megbízása nagyon megdrágítaná a projekteket. A lakosság azonban nehezen aktivizálható – sajnálkozott a polgármester.
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Falukarácsony

Kiss Ferenc polgármester köszöntötte
a falu lakóit elsőként Kömlőd falukarácsonyán. Mint azt a község első
embere kiemelte: A közös ünneplés
mindannyiunk számára az összetartozást jelenti, mivel ebben a rohanó
világban bizony kevés időt szánunk
egyébként egymásra. A gazdasági
válság és a politikai szétszakította a
közösségeket, kevesebb időt szánnak
egymásra az emberek, mind kevesebb
idő jut a közös dolgok megbeszélésé-

re, a problémák megvitatására.
Ezek az okok is közrejátszhattak abban, hogy meglepően kevesen keresték fel a programot, pedig a szervezők naranccsal, csokoládéval várták
a kömlődi gyerekeket.
Az ünnepi gondolatokat követően a
Hegyháti Alajos Általános Iskola és
Diákotthon fiataljainak zenés, dalos
adventi színdarabja szórakoztatta a
község jelenlévő gyermekeit és szüleiket.

Évet értékeltek
a barátok

A tizenhárom „barát” több mint hatszáz óra társadalmi munkát végzett,
a legtöbbet, mintegy 100 órát Kiss Ferenc polgármester.
Ez így nem fog menni a jövőben, hiszen ez a kollektíva is öregszik, s nem
bírja már az olyan munkákat, mint a
falunap előkészítése, amikor tonnák
tucatjait kell megmozgatni a szervezés során – szólt az összegzés.
Természetesen a sikerekről is szó esett
az évbúcsúztatón, hiszen a helytörténettel foglalkozó bakancsos túrán
több mint harmincan járták végig a
tíz kilométer fölötti távot, a falu egykori híres lakója, az 1848-49-es szabadságharc honvédtábornoka, Perczel
Mór tiszteletére pedig emlékművet
avattak születésének 200. évfordulóján a Perczel család valamikori lakóépülete előtt.
Ami a jövő év terveit illeti, Madari Ferenc az iskola, a játszótér és az óvoda
kerítésének rendbetételét, a települési
faültetéseket, s a hagyományos események sikeres megrendezését nevezte meg fő feladatként.

Elsőként a fiataloknak mondott köszönetet Madari Ferenc elnök a
kömlődi Baráti Társaság elnöke a civil közösség rendezvényén, melyen
az elmúlt év értékelése mellett a
2012-es feladatok ismertetésére is sor
került.
Az ifjúsági klub tagjai annak ellenére,
hogy eljárnak dolgozni és tanulni a
községből, rendszeresen kiveszik részüket a programok előkészítésében,
szervezésében – mondta az elnök, aki
a májfaállítástól kezdve a falunapig,
a temető megtisztításáig sorolta azokat az eseményeket, melyek aktív részesei voltak a fiatalok.
Ami a Baráti Társaság tevékenységét
illeti, Madari Ferenc sajnálatosnak
nevezte, hogy mind kevesebben vannak azok, akik tettekkel is bizonyítják a közösség iránti elkötelezettségüket, s vesznek részt a munkában.

Még több hír, még több információ a www.komlod.hu oldalon!
A régebbi lapszámok és a FOTÓTÁR megtekintéséhez látogasson el a
http://komlodlap.mlap.hu portálra, ahonnan a község eseményeinek nagy
felbontású képeit is letöltheti HOME jogokkal!

