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Köszöntötték településünk véradóit

November 27-e a Véradók 
Napja. Kunágotán hagyo-
mány a donorok köszöntése, 
tisztelgés azok előtt, akik 
hosszú idők óta személyes 
tettel bizonyítják az ember-
séget, az önzetlenséget.

A véradók adománya, a szer-
vezők munkája, nagy értékű 
önkéntes cselekedet, pótolha-
tatlan a betegek gyógyításá-
ban, az életek megmentésében. 
A helyi önkormányzat képvi-
selő-testülete minden évben 

anyagilag is támogatja a Kuná-
gotai Vöröskereszt alapszerve-
zetét. A véradások alkalmával 
az önkormányzat az Idősek 
Klubjában ingyen biztosítja a 
helyszínt a véradás lebonyolí-
tásához, és itt vendégelik meg 
a véradókat minden évben 
négy alkalommal. A képvise-
lő-testületi ülésen Süli Ernő 
polgármester is méltatta a ju-
biláló véradókat.
• 10-szeres véradók: dr. Fábián 

Eszter, Gyepes Dávid, Lóczi 
István, Pócsik Ferenc, Rádai 
István, Szemők Anna Vero-
nika, Varga Mihályné

• 20-szoros véradók: András 
Tiborné, Mező Csaba

• 30-szoros véradók: Borsos 

Ferenc, Ménesi Gáborné
• 40-szeres véradók: Barta 

Zoltán, Győrfi Györgyné
• 50-szeres véradók: Kittik 

Béla, Benkő Sándor
• 70-szeres véradó: Demeter 

Gyula
• 80-szoros véradók: Méreg 

Antal, Nagy Sándor

A tél örömei és feladatai az oviban

A téli hideg sok feladatot ad 
az embereknek, többek közt a 
madarak gondozását. Ennek 
felelősségét ismerték meg az 
elmúlt hetekben a gyermekek 
is. Az ügyes apukáknak kö-
szönhetően szebbnél szebb 
madáretetők készültek, me-
lyekbe madáreledel is került 
bőven. Köszönjük szépen! Az 
etetőket kihelyeztük az udvari 

fákra és folyamatosan töltjük 
azokat ennivalóval. Az ablak-
ból figyeljük a madarakat, és 
együtt örülünk velük annak a 
ténynek, hogy nálunk jóllak-
hatnak, nincs veszélyben az 
életük.

Bár kicsit váratott magára az 
idei első igazi hó, mégis nagy 
örömet okozott az óvodások-
nak. Hiába volt a nagy hideg, 

már reggel óta percenként kér-
dezte meg valaki, hogy „Óvó 
néni, mikor megyünk ki hózni?”. 
Amint a napirendünk engedte, 
máris a hócsata, a szánkózás, a 
csúszkálás, és a hóangyal ké-
szítés élményének adtuk át 
magunkat. Senki nem fázott, 
senki nem akart semmi mást, 
csak a hó és a gyönyörű zúz-
mara adta csodákat élvezni. 

Önfeledt nevetés, és boldog-
ság volt a természet adta kincs 
ára.

Most már azonban mindkét 
óvodában a farsangra készülő-
dünk, amikor is remélhetőleg 
sikeresen elűzzük a telet. 
Mindkét intézményünkben 
február 12-én mulatunk, 
melyről beszámoló is készül a 
következő újságba.
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Tájékoztatás a helyi adókkal 
kapcsolatos időszerű  

tudnivalókról
A helyi önkormányzathoz 

fizetendő adókkal kapcso-
latos hosszabb tájékoztatót 
minden év elején el szoktuk 
juttatni a település minden 
lakóházába. Most néhány 
változásra és időszerű tenni-
valóra szeretném felhívni a 
figyelmüket röviden.

A helyi önkormányzat új he-
lyi adónemet vagy települési 
adót nem vezetett be 2016-tól. 
Így a jelenleg fizetendő helyi 
adók a magánszemélyek kom-
munális adója, melynek mér-
téke változatlan, évente 14.000 
forint, beépítetlen telek eseté-
ben 7.000 forint. Az adó éven-
te két részletben fizethető, 
pótlékmentesen az első félévi 
adót március 15-ig, a második 
félévi részletet szeptember 15-
ig lehet megfizetni. A korábbi 
évek gyakorlatától eltérően 
nem küldünk adómegállapítá-
si határozatot évente. Újabb 
határozat megküldésére abban 
az esetben kerül sor, ha a tulaj-
donos vagy az adómérték vál-
tozik. Ezúton is tájékoztatom 
Önöket, hogy az adófizetési 
kötelezettségnek a fenti hatá-
ridőkig tehetnek eleget. A 
befizetéshez szükséges postai 
készpénzátutalási megbízás 
(sárga csekk) az önkormány-
zati hivatalban rendelkezésre 
áll, munkanapokon munka-
időben munkatársaim kérésre 
kiállítják, átadják azt. Termé-
szetesen banki utalással is tel-
jesíthető az adófizetés. Az 
adónemenkénti számlaszámo-
kat tájékoztatásul közöljük a 
lenti táblázatban.

A helyi iparűzési adó mér-
téke a nettó árbevétel 2%-a. 
Az iparűzési adó alanyai (vál-
lalkozások, vállalkozók, őster-
melők) minden év május 31-ig 
benyújtott bevallásuk alapján 
kötelesek az előző évi iparűzé-

si adó elszámolásukat megten-
ni. A bevallásban rögzített 
adóalap alapján az általuk 
megállapított adóelőleg fizeté-
si kötelezettségüknek március 
15-ig és szeptember 15-ig le-
het eleget tenni. Az adóelőleg 
fizetése postai úton (sárga 
csekk) vagy banki utalással 
történhet. Külön értesítést, 
határozatot az iparűzési adó 
fizetésre eddig sem küldtünk, 
most sem fogunk.

A gépjárműadó előírása ha-
tározattal történik. Újabb ha-
tározat meghozatalára csak 
abban az esetben kerül sor, ha 
az adó mértéke változik. Újabb 
értesítés, határozat megküldé-
se nélkül is az adó felét márci-
us 15-ig, a másik felét szep-
tember 15-ig lehet pótlék- 
mentesen megfizetni postai 
úton vagy átutalással.

A földbérbeadásból szár-
mazó jövedelem utáni adó 
megfizetésére mentessége van 
a földtulajdonosnak, amennyi-
ben 5 évnél hosszabb időre 

történt a bérbeadás. Kevésbé 
ismert az adóalanyok előtt az a 
szabályozás, hogy amennyiben 
bármely okból 5 évnél rövi-
debb ideig tart a szerződés, az 
adófizetési kötelezettség az el-
telt időre vonatkozóan feléled, 
bevallási és adófizetési kötele-
zettsége keletkezik a bérbe-
adónak.

Valamennyi adónemre vo-
natkozó tájékoztatásként ez-
úton is írjuk, hogy az előző 
év(ek) meg nem fizetett adó-
tartozásai hátraléknak mi-
nősülnek. Az adóhátralékok 
behajtása iránt külön felszólí-
tás nélkül intézkedünk.

A behajtásnál sokkal gyako-
ribb az önkéntes teljesítés. Az 
adófizetések önkéntes teljesí-
tése érdekében az alábbiakban 
közöljük az önkormányzati 
adószámlák megnevezését és 
számlaszámát (a lenti táblázat 
alapján).

Tisztelettel: Boldog Zoltánné 
jegyző

Ügyfélfogadás
A Békés Megyei Kormányhiva-

tal Mezőkovácsházai Járási Hiva-
tala Kunágotán 2015. december 
22. napjától (minden kedden) 
08:00–10:30-ig fogja tartani az 
ügyfélfogadást.

A hét többi napján esetlegesen 
felmerülő ügyeiket a Medgyes-
egyházi Kirendeltségen (5666 
Medgyesegyháza, Kossuth tér 
22/a), vagy a Mezőkovácsházai 
Járási Hivatalban (5800 Mezőko-
vácsháza, Árpád u. 169.) intézhe-
tik!
Béni Attila Járási hivatalvezető

Anyakönyvi 
hírek

Haláleset: Bodó Attila, 44 éves 
korában hunyt el, Samu Rudolf 
77 éves korában hunyt el.
Születés: nem volt.
Házasságkötés: nem volt.

A körzeti  
megbízottak 
fogadóórája

Fodor András főtörzszászlós 
(30/633-7185) – minden hónap 
első kedd, 10–12 óráig
Hajdú Róbert főtörzsőrmester – 
minden hónap második kedd, 
10–12 óráig
Legközelebbi rendőri szerv: Me-
zőkovácsháza, Árpád u. 198.
Telefon: 68/381-255, 30/633-7183
Általános segélyhívó: 112

Érdeklődni: 
06-30/608-7997

ÁRPÁT, BÚZÁT 
VÁSÁROL

Az Agro-Lak Kft.

kompenzációs 
felárral, azonnali 

fizetéssel!

Számlanév Számlaszám
Magánszemélyek  
kommunális adója 11733034-15344313-02820000

Helyi iparűzési adó 11733034-15344313-03540000

Földbérbeadásból  
származó jövedelem 11733034-15344313-08660000

Gépjárműadó 11733034-15344313-08970000

Pótlék 11733034-15344313-03780000

Bírság és végrehajtási költség 11733034-15344313-03610000

Egyéb bevételek 11733034-15344313-08800000

Idegen bevételek 11733034-15344313-04400000

Talajterhelési díj 11733034-15344313-03920000

Államigazgatási illeték 
beszedési számla 11733034-15344313-03470000

Helyi jövedéki adó 11733034-15344313-10080003
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Tehetséggondozás
Az Arany János Tehetség-

gondozó Programba 1 tanuló 
pályázott, jelentkezését az ön-
kormányzat támogatta. A fel-
vételi kérelmek elbírálásakor a 
válogatáson szerzett minősí-
tést, valamint a központi írás-
beli vizsga eredményeit veszik 
figyelembe magyar nyelv és 
irodalom, valamint matemati-
ka tantárgyakból. 

Az Arany János Tehetség-
gondozó Programjában részt 
vevő intézmények a programra 

benyújtott pályázatok eredmé-
nyéről – egymás egyidejű elő-
zetes értesítésével és az Okta-
táskutató és Fejlesztő Intézet 
bevonásával – értesítik az érin-
tett törvényes képviselőket, ta-
nulókat és általános iskolákat 
2016. 02. 04-ig.

A felvételt hirdető középfo-
kú iskolák megküldik a felvé-
telről vagy az elutasításról szó-
ló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak 
2016. 04. 26-ig.

Felvételi a középfokú 
iskolákban

Az általános iskolák (mint 
minden tanévben) kiemelt 
szerepet kapnak a felvételi 
eljárásban. Legfontosabb fel-
adatuk a felvételre jelentke-
ző tanulók részletes, pontos 
tájékoztatása, a beküldendő 
dokumentumok elkészítése, 
tartalmi és formai ellenőrzé-
se, hitelesítése.

A Bereczki Máté Általános 
Iskolában a 2015/2016-os 
tanévben 30 fő 8. évfolyamos 
tanuló vesz részt a beiskolázási 
eljárásban.Az általános iskola 
továbbítja a tanulói jelentke-
zési lapokat a középfokú isko-
láknak, a tanulói adatlapok 
első példányát pedig a Felvéte-
li Központnak 2016. 02. 12-ig.

2016. szeptember 1-jétől, te-
hát a 2016/2017. tanévtől – a 
szakképzés rendszerének át-
alakítása miatt – a szakképzést 
folytató intézménytípusok is 
átalakulnak.

A változások lényege a kö-
zépfokú beiskolázás szem-
pontjából a következő:

1. A jelenlegi szakközépis-
kolai intézménytípus szakgim-
náziumi intézménytípussá ala-
kul, amelyben a nevelés-oktatás 
továbbra is az érettségit meg-
előző 9–12. évfolyamokon, va-
lamint érettségit követő szak-
képzési évfolyam(ok)on folyik 
majd, azonban lényegi válto-
zás, hogy az érettségit megelő-
ző szakaszban növekszik a 
szakmai képzés (és ezen belül 
a gyakorlati képzés) aránya, 
amely biztosítja, hogy a tanu-
lók már az érettségi mellett 
egy szakképesítést is szerezze-

nek. Az érettségiig a szakkép-
zésre fordítható idő a korábbi 
összesen 1 évről 1,5 évre nö-
vekszik. Az érettségit követő-
en további 1 év alatt pedig 
érettségire épülő emelt szintű 
(„technikus”) szakképesítés 
szerezhető. Ebben az iskolatí-
pusban tehát 4+1 évfolyamos 
nevelési-oktatási formában, il-
letve képzésben összesen 2,5 
éves szakmai képzés folyik.

2. A jelenlegi szakiskolai in-
tézménytípus szakközépisko-
lai intézménytípussá alakul, 
amelynek lényeges tartalmi 
újdonsága, hogy a 3 éves szak-
mai képzést és komplex szak-
mai vizsgát követően automa-
tikus továbblépési (tovább- 
tanulási) lehetőséget kínál az 
érettségi megszerzéséhez, egy 
kétéves érettségire felkészítő 
oktatási forma keretében. Eb-
ben az oktatási formában tör-
ténő részvételről, mint lehető-
ségről a tanuló önállóan dönt. 
Ebben az iskolatípusban tehát 
3+2 éves képzés folyik.

A szakképző iskolák szerke-
zeti változása következtében 
mindkét szakképző iskolatí-
pus a jövőben egyaránt bizto-
sítja szakképesítés és az érett-
ségi megszerzését is. 

A szakiskola, mint intéz-
ménytípus 2016. szeptember 
1-jétől a továbbiakban a többi 
tanulóval sajátos nevelési igé-
nye miatt együtthaladásra 
képtelen tanulókat készíti fel 
szakmai vizsgára és nyújt ré-
szükre a munkába álláshoz és 
az életkezdéshez szükséges is-
mereteket.

Köszöntötték  
a szépkorúakat

A szépkorúak jubileumi kö-
szöntéséről szóló 255/2008. 
(X.21.) Kormányrendeletben 
foglaltak alapján a Kormány 
Magyarország nevében kö-
szönti a 90., 95., 100., 105.  
110. és 115. életévüket betöl-
tött Magyarországon bejelen-
tett lakóhellyel rendelkező 
magyar állampolgárokat.

A jubileumi köszöntéssel 
okirat és jubileumi juttatás jár. 
A jubileumi juttatás összege a 
90. életév betöltésekor 90.000 
Ft, a 95. életév betöltésekor 
95.000 Ft, a 100. életév betöl-
tésekor 100.000 Ft, a 105. éle-
tév betöltésekor 105.000 Ft, a 
110. életév betöltésekor 
110.000 Ft és a 115. életév be-
töltésekor 115.000 Ft.

A szépkorú személyeket, 
akik a személyes köszöntésre 
igényt tartanak, a lakcím sze-
rint illetékes települési önkor-
mányzat jegyzője a szépkorú 
személlyel előre egyeztetett 
időpontban személyesen kö-
szönti és ennek keretében adja 
át Magyarország Kormánya 
emléklapját. 

Kunágota településen 2016 
év január első napjaiban a 
jegyző valamint a polgármes-
ter 90. születésnapja alkalmá-
ból köszöntötte Szilágyi Ist-
vánné Nagypál Mária Aradi 
úti, valamint Fülöp István Dó-
zsa utcai lakosokat. Ebből az 
ünnepi alkalomból kívánunk a 
szépkorú személyeknek jó 
egészséget és további boldog 
éveket.

Vége az első  
félévnek

2015/2016-os tanév félévi 
osztályozó értekezletét 2016. 
január 22-én tartották a Be-
reczki Máté Általános Iskola 
pedagógusai.

Az elért tantárgyi eredmé-
nyekről, osztályzatokról 2016. 
január 29-én kapták meg bi-

zonyítványukat a tanulók. Az 
iskola tanulóinak jelenlegi lét-
száma 247 fő, 134 alsó 
tagozatos, 133 felső tagozatos 
gyermek.

A félévi értekezletét 2016. 
február 1-jén tartja az iskola 
nevelőtestülete.

Fotó: internet
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A 2015/2016 bajnoki év 
őszi idényét csapatunk az el-
várásnak megfelelően a hete-
dik helyen zárta.

A téli szünetet nem töltöt-
tünk tétlenül, Dombegyházon 
és Medgyesegyházán terem-
tornákon vettünk részt.

Január 23-án Kondoroson 
kétnapos torna zajlott, melyre 
szintén beneveztünk.

2016. január 16-án délelőtt 
játékosmegbeszélést tartot-
tunk. Ezt követően egy kis át-
mozgató edzéssel indítottuk a 
felkészülést.

Két hétig heti 3 edzést tart 
Multyán Lajos, a csapat veze-
tőedzője, majd ezt követően 
heti két edzés és két edző-
meccs következik. Ez 10 edző-
mérkőzést jelent a tavaszi baj-
nokság kezdetéig.

Az edzőmeccseket a környe-
ző települések csapataival ját-
szuk, többek között Dom-
begyházzal, Kaszaperrel, Ke- 
vermessel, Elekkel, Mezőko-
vácsházával és Végegyházával. 
Mindent elkövetünk a megfe-
lelő felkészülésért.

A Megye II. tavaszi első baj-
noki mérkőzését 2016. márci-
us 5-én, a Békéscsaba MÁV 

csapatával idegenben játszuk.
A csapaton belül távozás és 

érkezés is várható. A csapat-
hoz visszatér Hajdú Norbert, 
Puporka Elemér (aki jelenleg 
Lőkösházán szerződéssel ren-
delkezik) átigazolásával kap-
csolatban folynak tárgyalások. 

Távozók: Juhász Krisztián 
Kamuton folytatja tovább a 
labdarúgást, Tanner Gergő és 
Csatlós Zoltán a Mezőkovács-
háza csapatához igazol.

Az érkező játékosokkal erő-
södik a csapat. Az ifiben sze-
replő játékosokat folyamato-
san építjük be a csapatba. 
Elképzelésünk egy masszív 
középcsapatot kiépíteni. A 
csapatot a 8–10-ik helyre vár-
juk a bajnokság végén. A KTE 
vezetőségének elve a hazai já-
tékosok szerepeltetése a KTE 
-ben.

A Kunágotai Testedző 
Egyesület aktívan részt vállal a 
Bozsik programban. Jelenleg 4 
korosztályos csapattal és 43 
gyermekkel szerepelünk a 
Gyulai Grosics Akadémián 
rendezett Bozsik tornákon. A 
KTE legfiatalabb igazolt játé-
kosai 5 évesek.  Örömmel tölt 
el bennünket, hogy egyre több 

kisgyerek szeretne a KTE 
Bozsik program keretén belül 
igazolt játékosként focizni. 
Ebben az évben már Multyán 
Lajos edzőt 4 szülő kereste 
meg azzal a szándékkal, hogy 
gyermeke szeretne focizni az 
egyesületben.

Az őszi idényben nagyon jól 
szerepeltek a kis focista palán-
ták. Rengeteg oklevelet és ju-
talmat hoztunk el. A csapat-
szellem már itt is megmutat- 
kozik, az összetartozás érzése, 
a közösen elért sikerek hatal-
mas motivációval tölti el őket.  
Tisztelet és dicséret illeti a 
legkisebbeket, hiszen a hétvé-
ge számukra nem lustálkodás-

A Kunágotai Testedző 
Egyesület hírei

sal telik, hanem bizony már 
kora reggel fel kell kelniük, 8 
órakor indul a busz Gyulára és 
egész délutánig „csak a foci, 
semmi más”. 

A Bozsik programban részt-
vevő gyerekeknek a játékos 
edzés 19-én kezdődött, kor-
csoportonként heti 1 edzéssel. 
A Bozsik torna márciusban 
indul Gyulán a Grosics Aka-
démián. A 10–11, 12–13 kor-
osztálynak 20 torna, a 6–7, 
8–9 korosztálynak 12 torna 
lesz 2016-ban. A Bozsik tor-
nán résztvevő gyerekeknek 
minden alkalommal szendvi-
cseket készítünk és mellé ás-
ványvizet kapnak. Az utazás-
hoz szükséges buszt minden 
esetben az önkormányzat kép-
viselő-testülete biztosítja az 
egyesület számára. 

 Az újság hasábjain keresztül 
is szeretnénk megköszönni a 
Kunágotai Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületé-
nek, a támogatóinknak, az ön-
kéntes segítőinknek, a 
szurkolóinknak az egész éves 
támogatását; a focistáknak, a 
szülőknek, a feleségeknek, 
hozzátartozóknak és minda-
zoknak akik ott voltak a csapat 
mellett, hogy hittek és bíztak a 
csapatban és támogatásukról 
biztosították az egyesületet, 
ezzel is segítve hogy az évek 
óta várt Megye II-be visszake-
rüljön a csapat. 

Multyán Lajos edző, Kőrösi 
Sándor elnök, Páli Józsefné


