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Húsvét

Mitől lesz több a Húsvét, mint evős-ivós nyuszi ünnep?
"Figyelj arra, amit a világ rajzol! Nézd, milyen gondosan rajzolja! Mennyi
gyöngédséggel, milyen aprólékosan, hóból, jégből és hidegből, a legnemesebb
anyagokból alkotja kis művét, oly választékosan és figyelmesen, mint a japán
művészek, akik már csak a lényegeset akarják elmondani, a varázslatos formát
mutatják, az összhangot és a céltudatos részletet! Nézd a jégvirágot az ablakon, s
tanulj alázatot és ernyedetlen készséget a világról, mert nem is végezheted dolgodat,
feladatodat eléggé figyelmesen és aprólékosan, nem is szállhatsz le eléggé mélyen
lelkedben és a világban, nem is válogathatsz eléggé aggályosan a lehetőségek között.
Nézd a jégvirágot, melyben nincs semmi "célszerű", mint a természet anyagi
alkotásaiban, s mégis, mennyi képzelőerő, a vonalaknak és a szerkezetnek milyen
tökéletes összjátéka leheli ezt a kis remekművet ablakodra! Nézd a jégvirágot, és
szállj magadba." (Márai Sándor)

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!
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Képviselő-testület munkája
Képviselő-testületünk februári lakossági tájékoztatója óta egy alkalommal ülésezett:
2013. február 20-án.
Az ülésen a képviselő-testület elfogadta a 2013.évi munkatervét, meghatározta a
falugyűlés időpontját, továbbá a 2013.évre vonatkozó bérleti díjakat. Elfogadta a
testület az önkormányzat 2013.évi költségvetését, megismerte a település
beiskolázási körzetét. Döntött a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról.

Falugyűlés
2013. március 6-án megtartásra került a falugyűlés, amelyen 32 fő volt jelen a
lakosság részéről.
A Falugyűlésen a polgármester beszámolt a 2012-es évről, és tájékoztatta a
lakosságot az önkormányzat 2013. év terveiről.
Vitára bocsátotta a vadkerítés megszüntetésének kérdését. A lakosság részéről
megjelent állampolgárok felhatalmazták a polgármestert, hogy tárgyalásokat
folytasson a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság vezetőivel a vadkerítés
megszüntetéséről a falu vonalában.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy eljött és jelenlétével, hozzászólásával
faluközösségünk közös ügyét (ügyeit) szolgálta.

Földhasználat bejelentési kötelezettség változása!
Bajai Járási Hivatal Járási Földhivatala tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy a földhasználati ügyintézés a zártkertnek minősülő
földrészletekre vonatkozóan, további intézkedésig szünetel.
Kéri a Tisztelt ügyfeleket, hogy további döntésig, az ilyen típusú
földrészletekre vonatkozóan földhasználati eljárással kapcsolatban ne
kezdeményezzenek eljárást.
Dr.Vörös Róbert hivatalvezető
Járási Földhivatal
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Hulladékégetés tűzvédelmi szabályai
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai;
A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb)
betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!
Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával
korábban a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (vagy tűzoltóságnak) be
kell jelenteni. A bejelentést lehetőleg írásban kell megtenni, de ha erre nem volt lehetőség, úgy
elfogadható a telefonon történő bejelentés is. Az írásban történő bejelentést úgy kell megtenni, hogy
az a tervezett tűzgyújtást megelőzően 24 órával előbb beérkezzen a kirendeltségre. Ezzel csökkenthető a
téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők a felesleges vonulások okozta plusz költségek.

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a
növényi hulladék égetése!
A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint az önkormányzati hivatalban.
A tarlóégetést a legelőkön a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a
hasznos vad elmenekülhessen.

A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
Az égetéshez csak a tarlómaradványok, valamint a legelőkön található száraz fű használhatók fel.

A szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai
(a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok – megfelelő tűzvédelmi
óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen égethetők.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21.§ (1) bekezdésének b) pontja szerint természeti
területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6500.Baja, Tóth Kálmán utca 25.)
Tel./Fax: 79/424-944.
Baja Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (6500 Baja, Tóth Kálmán utca 25.) Tel./Fax: 79/424944.

Adózás
Felhívjuk a lakosság figyelmét a helyi adórendeletben szabályozottakra!
(Kivonat a 7/2010.(XII.15.) önkormányzati rendeletből):
Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése
3. § (1) Az adókötelezettség keletkezése
a) építménytulajdon esetén:
– a használatbavételi, illetve fennmaradási engedély kiadását követő év első napján,
– az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén a tényleges
használatbavételt követő év első napján;
b) telektulajdon esetén:
– a tulajdonszerzés időpontját követő év első napján.
c) vagyoni értékű jog megszerzése esetén:
– a jog megszerzését követő év első napján;
d) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás lakásbérleti joga esetén:
– a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján.
(2) Az adókötelezettség megszűnik
a) az építmény, telek elidegenítése esetén a tárgyév utolsó napján;
b) belterületi földrészlet külterületté minősítése esetén az átminősítés illetőleg – beépítés esetén – a
beépítés évének utolsó napján;
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c) a nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogviszonya megszűnése évének utolsó
napján, illetőleg a lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a félév
utolsó napján,
d) építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján.
(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az adó mértéke
4. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 5.000,- Ft/év.”
Bevallás, az adó megfizetése
5. § (1) Az adófizetésre kötelezett az adókötelezettség keletkezéséről (változásáról) az azt követő 15
napon belül köteles az adóhatósághoz bevallást benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb
bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.
(3) Az adózó a magánszemély kommunális adóját két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig, illetve
szeptember 15-ig fizetheti meg adópótlék-mentesen.

Kérjük a lakosságot, hogy a fenti helyi rendeletben meghatározottaknak szíveskedjenek eleget
tenni!

Húsvéti katolikus szertartások rendje
2013. március 28-án
2013. március 29-én
2013. március 30-án
2013. március 31-én
2013. április 1-én

csütörtökön
nagypénteken
nagypénteken
nagyszombaton
húsvét vasárnap
húsvét hétfőn

19 órakor szentmise,
18 órakor keresztúti ájtatosság
19 órakor szentmise
19 órakor szentmise
½ 11 órakor szentmise
nem lesz

Húsvéti református istentiszteleti rendje
2013. március 28-án

csütörtökön

2013. március 29-én

nagypénteken
nagypénteken

2013. március 30-án

húsvét vasárnap

2013. április 1-én

húsvét hétfőn
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16 órakor Istentisztelet
úrvacsorai előkészítő
10 órakor Istentisztelet
16 órakor Istentisztelet
úrvacsorai előkészítő
10 órakor Istentisztelet
úrvacsorával
10 órakor Istentisztelet
úrvacsorával

