Tisztelt Kunpeszériek!

ÖNKORMÁNYZATI
HÍRLEVÉL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Sólyom László
a Magyar Köztársaság Elnöke
2010. február 28-án, vasárnap
délután szakmai útjának egyik állomását településünkön keresztül
közelíti meg. Elnök Úr megtiszteli Kunpeszér lakosságát azzal,
hogy Kíséretével egy rövid időre megáll a
Községháza előtt,
ahol lehetőségünk lesz őt köszönteni. Kérem a lakosságot, hogy
értékeljük ezt a megtisztelő gesztust, s várjuk Elnök Urat
vasárnap délután 16 órakor.

2010. február
-
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Tisztelt Kunpeszériek!
Az önkormányzat 2009-es évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
elkészítettük, s azt a Képviselőtestület 2010.február 11–én tartott testületi
ülésén megismerte és elfogadta.
Ezúton szeretném megismertetni a beszámolót a község lakosságával.
Bizonyára mindenki tudja, hogy az utóbbi években a kisfalvakban
megkezdődött
egy
visszafordíthatatlan
folyamat.
Legtöbben
rákényszerültek intézmények összevonására, majd megszűntetésére,
létszámleépítésre, és egyéb takarékossági intézkedésre.
Az egyre csökkenő állami finanszírozás a mi életünket is megnehezíti.
Egyre kevesebb pénzből kell kötelező feladatainkat ellátni.
Ismerve a lakosság teherbíró-képességét, adóemelésről három éve nem
döntött a Képviselőtestület.
Nagyon nehéz évet hagytunk magunk mögött. Takarékos, fegyelmezett
gazdálkodásra, megfontolt képviselőtestületi döntésekre volt szükség
ahhoz, hogy ne érje el Kunpeszért is az a folyamat, mely sajnos a legtöbb
kistelepülést.
2009-ben: 118.123.000 Ft Költségvetésből gazdálkodtunk.
Bevételeink:
- Állami normatívák,
- helyi adók és egyéb helyi bevételek, /pl. közterület-használati díj,
étkezési térítési díj, bérleti díjak, egyéb kisebb támogatások/
- OEP finanszírozás
Kiadásaink:
Közüzemi számlák, biztosítási díjak, bérek és járulékai, karbantartási
és felújítási költségek, intézmények dologi kiadásai, különböző
tagdíjak, szociális segélyek, pályázati önrész stb.
Számláinkon lévő záró pénzkészlet december 31-én: 2.070.000 Ft volt.
Nagy öröm számunkra, hogy képesek vagyunk napközi otthonos óvodát,
és nyolcosztályos általános iskolát működtetni, tanulószobával és
napközivel.
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Az óvodát az állam 48,2%-ban finanszírozza, az iskolát 54,2 %-ban.
Ennek ellenére a képviselőtestület vállalja e két nagyon fontos intézmény
működtetését.
Óvodánkban 32 gyerek jár, két csoportban, nagyon szép, jól felszerelt
intézményben.
A napi háromszori étkezést 28 gyerek ingyenesen, a többiek
kedvezményesen veszik igénybe.
Az elmúlt nevelési évben 500.000 Ft-ot költöttünk bútorokra,
eszközökre.
Az egyik csoportszoba teljes felújításra került. /Parketta felújítás, festés /
Az udvarra kis házikót, asztalt, padokat vásároltunk.
Iskolánkban 74 gyerek tanul.
Büszkék vagyunk arra, hogy a 2008-2009-es tanévtől kezdődően
kisiskolánk megkapta a továbbműködési engedélyt, melyet nem sokan az
országban. Arra törekedtünk, hogy itt is teremtsük meg a kiváló szakmai
munkához szükséges feltételeket.
A működési kiadások mellett itt is folyamatosan fejlesztünk, eszközöket
vásárolunk. Szükség volt egy osztályterem bővítésére is.
28 tanuló ingyenesen, 12 tanuló 50%-os és 8 tanuló 75%-os
kedvezménnyel veszi igénybe az étkezést.
Ezen kívül mindkét intézményben a legrászorultabb gyerekek részére a
nyári szünetben is biztosítottuk ingyenesen a napi egyszeri étkezést.
56 tanuló számára biztosítottuk ingyenesen a tankönyvet, ezenkívül 18
gyermek számára 5000 Ft beiskolázási támogatást nyújtottunk, összesen
710.066 Ft összegben.
A hagyományoknak megfelelően az elmúlt évben is jutott mikulásra,
karácsonyra, ballagásra egy-egy kis ajándék.
2009-ben is támogattuk a felsőoktatásban részt vevő fiatalokat, a BURSA
HUNGARICA pályázaton való részvétellel, 290.000Ft összeggel.
Egyéb szociális célú kiadásokra 7.135.000 Ft-ot fizettünk ki.
Eseti segélyek, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, szülési segély,
temetési segély, óvodáztatási támogatás, mozgáskorlátozotti támogatás
Gyermekvédelmi kedvezmény, munkanélküli támogatások /RÁT, RES/
közgyógyigazolványok térítési díja.
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Méltó módon megünnepeltük az
ajándékcsomaggal kedveskedtünk.

Idősek

napját,

karácsonyra

Közcélú foglalkoztatás fontos a település életében, ezáltal a családok a
segélynél több jövedelemhez jutottak és nagyon sok közfeladatot tudunk
így elvégezni.
2009-es évre vonatkozóan is elismeréssel beszélhetek a közmunkában
résztvevőkről.
Tisztelt Lakosság!
A község működésének biztosítása mellett kerestünk pályázati
lehetőségeket és egyéb forrásokat, hogy a tervezett és szükséges
fejlesztéseket is meg tudjuk valósítani.
2009-ben megvalósult legfontosabb fejlesztések:
- új falugondnoki buszt vásároltunk
- felújításra került a Dózsa, az Arany J., a Széchenyi u. burkolata és
a parkoló.
- vásároltunk egy kistraktort pótkocsival, kaszálógéppel,
- megkezdődött a szeméttelepünk rekultivációja
- játszótérre kosárlabda palánkot és pingpongasztalt készíttetünk
- elkészültek a Jókai utcai vízhálózat tervei
- Óvoda, iskola belső felújítása folytatódott.
- A könyvtár teljes belső felújítása megtörtént
Vagyonunk gyarapodott, az elmúlt évben ingyenesen önkormányzati
tulajdonba került a 314. hrsz-ú gyepterületet, melynek nagysága 11,7 ha.
A képviselőtestület a csatorna beruházás megkezdésekor úgy döntött,
hogy ingatlanonként 40.000 Ft-ot átvállal a lakosságtól. Erre 13.500.000
Ft fejlesztési hitelt vettünk fel, 20 éves futamidőre. A törlesztést 2010.
negyedik negyedévében kellett volna megkezdeni, de ebből 2009-ben
sikerült 8.000.000 Ft-ot már visszafizetni.
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Tisztelt Kunpeszériek!
A Képviselőtestülettel és az önkormányzat intézményeinek összes
dolgozójával 2009-ben is azon dolgoztunk, hogy eredményes évet
zárjunk.
Köszönöm mindenkinek, aki segített minket e törekvésünkben!
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
Minden év elején, miután megismerjük az országgyűlés által elfogadott
költségvetés tartalmát, mi is el tudjuk készíteni az önkormányzatunk évi
költségvetését.
Meghatározzuk, hogy melyek azok a feladatok, melyeket kötelező
jelleggel el kell végezni, ezt követően azt, hogy mit tudunk önként
vállalni.
Rangsoroljuk a feladatokat, minden esetben figyelembe véve a lakosság
igényeit és a jogszabályi előírásokat.
A Képviselőtestület a költségvetési tervezetet két fordulóban tárgyalja, s
annak elfogadását rendeletben rögzíti. E költségvetési rendelet szerint
folyik az éves gazdálkodás.
2010.-es évre készített költségvetésünket 91.175.000 Ft. bevételi és
129.805.000 Ft kiadási
főösszeggel terveztük.
Ezek a számok mutatják, hogy tervezett feladataink finanszírozásához az
állami finanszírozás és a saját bevételek mellé 38.630.000 Ft egyéb
forrást kell találnunk.
Mint minden évben,idén is fogunk pályázni működési költségekre,
megkeresünk minden lehetőséget, hogy ezt az évet is működési hitel
nélkül vészeljük át.
Az eddig megszokott takarékos szemléletre, körültekintő gazdálkodásra
lesz szükség.
2010. évi bevételek tervezése:
Az állami finanszírozás 2.400.000 FT-al kevesebb lesz a tavalyinál.
Adóbevételeinket az elmúlt évi szinten terveztük.
Egyéb helyi bevételeinket is 2009-es szinten terveztük.
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Szociális támogatások / ápolási díj/visszaigényelhető része is csökkent.
Várhatóan az OEP finanszírozás változatlan lesz.
2010. évi kiadások tervezése:
Bérek és annak járulékai a közalkalmazotti és köztisztviselői bértábla
szerint került tervezése,
A szociális segélyek az előző évi szinten.
Közüzemi-, biztosítási-, karbantartási-, és dologi kiadások a 2009. évi
szinten.
Idén is részt veszünk a BURSA HUNGARICA pályázaton
Gyermekétkeztetés támogatása, rászorulóknak hétvégére és nyári
szünetre
Munkanélküli segélyek helyett közcélú munkát tervezünk
Bízva a pályázati lehetőségekben, önerővel számoltunk.
Legfőbb célunk, hogy az eddig megszokott szinten tudjuk működtetni
intézményeinket, a meglévő szolgáltatásokat biztosítani tudjuk, és
segíteni az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutottakat.
Szeretnénk hagyományos ünnepeinket is megtartani.
A község biztonságos működése mellett minden év elején elhatározzuk
fejlesztési elképzeléseinket is, de ehhez az kell, hogy legyenek
számunkra elérhető pályázatok.
Terveink között szerepel: Kossuth u. új szakaszának építése,
Középpeszéri út építése
A temetőben urnafal építése
Piactérre legalább egy pavilon készítése
Polgármesteri Hivatal külső vakolatának
javítása
Megköszönve minden képviselőtársamnak és munkatársamnak az eddigi
segítséget, kérem hogy a 2010-es évben is tegyünk meg mindent
megfogalmazott céljaink eléréséért.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL
Tájékoztató a gépjárműadó törvény 2010. évi változásairól:
Az adómértékek alakulása személyszállító gépjárművek esetén a
gépjármű
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345
Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári
években 140 Ft/kilowatt.
Tehergépjárművek esetében az adó alapja a tehergépjármű hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a
terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. Az adó mértéke 1380 Ft/100kg.
Tájékoztató az iparűzési adó alanyai részére
Az adózás rendjében bekövetkezett jogszabályváltozásokra tekintettel
felhívjuk Tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a helyi iparűzési adóval
összefüggő hatásköröket 2010. január 1-étől kezdődően adóévet érintően
az APEH gyakorolja.
Ennek értelmében a vállalkozási tevékenységüket 2010-ben megkezdő
adózók bejelentkezési kötelezettségünknek már az állami adóhatóságnál
kell, hogy eleget tegyenek.
A 2010. első félévi iparűzési adóelőleget 2010. március 15. napjáig,
valamint a 2009. évi helyi iparűzési adóbevallás alapján számított
adókülönbözetet 2010. május 31. napjáig kell az önkormányzati
adóhatóság részére megfizetni. A 2009. adóévről szóló, 2010. május 31ig beadandó iparűzési adóbevallásokat még Kunpeszér Község
Önkormányzatának Adóhatósága dolgozza fel.
Kunpeszér Község Önkormányzata

Sipos Gyuláné
polgármester
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FELHÍVÁS
Sajnos országszerte jellemzővé vált, hogy bűnözők különböző trükkökkel
csapnak be, lopnak meg jóhiszemű embereket. Elsősorban idős
embereket keresnek meg, ők válhatnak áldozatokká. Kérünk mindenkit,
hogy a továbbiakban
-

-

-

Lakását, udvarát tartsa zárva, illetéktelen személyek az Ön tudta
nélkül ne juthassanak be.
Ne engedje be a lakásába az áramszolgáltató, a vízművek,
gázművek alkalmazottjait, a rendőrség tagjait, csak akkor, ha
személyesen ismeri, vagy ha megfelelően igazolja magát. Ha
kétsége van, kérje el az igazolványát és jegyezze fel adatait,
esetleg telefonon kérjen visszaigazolást.
Házaló árusokat ne engedjen be a lakásába és az udvarába.
Rosszullétre hivatkozó, vizet kérő vagy más ürüggyel a lakásba
bemenni akaró személyeket ne engedjen be. Ha szükséges, hívja a
107 vagy 122 segélyhívószámot, illetve a Körzeti Megbízottat
(telefon: 06-20/53-5640), vagy a Polgármesteri Hivatalt
(telefonszám: 373-016).
Ha munkát végeztet, szolgáltatást vesz igénybe, mindig csak az
elvégzett munkáért fizessen ki, előleget ne adjon.
Megtakarított pénzét ne vegye elő idegenek jelenlétében.
Pénztárcájában csak a napi vásárláshoz szükséges pénzösszeg
legyen, vásárláskor, piacon, üzletekben vigyázzon értékeire.
Nagycímletű pénzt ne fogadjon el, ne váltson fel idegeneknek.
Legyen óvatos, mert sok a fénymásolat, hamis pénz.
Készpénzt, nyereményt hatóságok, szolgáltatók, intézmények
nem küldenek ki magánszemélyekkel.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közlekedési
kedvezményekre való jogosultság megállapítása iránti kérelem
benyújtási határideje:
2010. április 30.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Gazdálkodók!
Az őstermelői igazolványok eljárási rendje megváltozott:
Érvényesítés: 1.000 Ft/db
Új igazolvány kiadása: 2.000 Ft/db
Igazolvány cseréje, vagy elvesztés esetén pótlása: 3.000 Ft/db
Ezen tételek befizetése csekk ellenében történik, melyet a falugazdász
biztosít.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Gazdálkodói Információs Szolgálat keretében a
Agrárkamara ÚMVP tanácsadójának ügyfélfogadási rendje:
2010. március 16-án 1300 -1600
2010. április 13-án 1300 -1600
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal
Információ: Mohácsi Sándor, 06-30/288-9357

Magyar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FKDM TKT KESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal, Kunpeszér
Ügyfélfogadás időpontja: minden csütörtök 8 - 12 óra között
Egyéb esetben: Kunszentmiklós, Damjanich utca 10.
Kedd – csütörtök: 8 – 16 óra között
- Gyermekvédelmi intézkedések
- Életviteli tanácsadás
- Mentális segítségnyújtás
- Segítségnyújtás ügyintézésben
- Ellátás igényléséhez formanyomtatvány biztosítása
(pl. családi pótlék, TAJ kártya, adókártya)
- Szükség szerint adományok közvetítése
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A DÉMÁSZ Zrt. ügyfélfogadást tart minden szerdán 12 – 20 óráig.
Az ügyfélszolgálati iroda helye: Kunszentmiklós, Kossuth Lajos utca 7.
(A Tourinform irodában.)
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A tatárszentgyörgyi tüzérségi lőtér 2010 március havi igénybevételi
terve
2010. március 04.
05.
08. – 11
12.
16 - 18.
19.
23 – 25.
26.
29 – 31.

08.00 – 22.00
08.00 – 18.00
08.00 – 22.00
08.00 – 18.00
08.00 – 22.00
08.00 – 18.00
08.00 – 22.00
08.00 – 18.00
08.00 – 22.00

A fenti időszakokban a Dabas – Tatárszentgyörgy közötti műút
időszakosan lezárásra kerül.
A lőtéren tartózkodni tilos és életveszélyes!
---------------------------------------------------------------------------------------2010. évi Országos Állat- és Kirakodóvásár
____________________________________________________________

Dabas

Lajosmizse

Kunszentmiklós

____________________________________________________________

2010. március 14.
2010. április 11.
2010. május 9.
2010. június 13.
2010. július 11.
2010. augusztus 8.
2010. szeptember 12.
2010. október 10.
2010. november 14.
2010. december 12.

2010. március 7.
2010. április 11.
2010. május 2.
2010. június 6.
2010. július 4.
2010. augusztus 1.
2010. szeptember 5.
2010. október 3.
2010. november 7.
2010. december 5.

2010. március 21.
2010. április 18.
2010. május 16.
2010. június 20.
2010. július 18.
2010. augusztus 15.
2010. szeptember 19.
2010. október 17.
2010. november 21.
2010. december 19.

____________________________________________________________
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Polgármesteri Hivatal
Kunpeszér

