6. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
FELHÍVÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE!

EGYÉNI VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNYOK KÖTELEZŐ CSERÉJE!
2008. január.1-től megváltozott a gazdasági szervezetek ágazati besorolási rendje. Az ágazati osztályozási rendszert a KSH TEAOR 08 kiadványában tette közzé fordítókulccsal segítve az átállást.
Azokat az egyén vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv nyilvántartásában, 2007. december 31. napjáig bejegyzett TEÁOR számokat (tevékenységi köröket), amelyek az érvényes
szakmakódokról szóló 8002/2004 (SK. 5.) KSH-APEH együttes tájékoztatója (e paragrafus alkalmazásában, a
továbbiakban Tájékoztató) és rendelet alapján kiadott tevékenységi osztályozási rendszer közötti fordítókulcsot
tartalmazó KSH közlemény alapján automatikusan átfordíthatóak a megfelelő TEAOR 08 tevékenységi szakigazgatási besorolássá. 2008 január 01-jén az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szerv hivatalból módosítja a Rendeletnek megfelelően és erről az általa üzemeltetett informatikai
rendszeren keresztül a körzetközponti jegyző, valamint az állami adóhatóság részére adatot szolgáltat.
A KSH- közlemény alapján automatikusan át nem fordítható, a körzetközponti jegyző nyilvántartásában
2007. december. 31.-ig bejegyzett tevékenységi kör változását az egyéni vállalkozó a 2007. december 31.
napját követő előterjesztett első változásbejegyzési kérelmében, de legkésőbb 2008. július 1-jéig köteles
bejelenti a körzetközponti jegyzőhöz. Az egyéni vállalkozó illetékmentesen kérheti a változás átvezetését,
illetve a vállalkozói igazolvány cseréjét, ha arra kizárólag a Rendelet meghatározott osztályzási rendszerre, való rendszerre való áttérés érdekében van szükség.
A torlódások elkerülése érdekében mielőbb látogassák meg az okmányirodát ügyfélfogadási időben.
Az okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfő: 800-1600
Kedd: 800 -1200
Szerda:Csütörtök: 1230-1600
Péntek:-

BIHARKERESZTES IFJ. JENEI ZOLTÁNNAL
Jenei Zoltán régióvezető fia segédlelkész lett
Biharkeresztesen, és ezzel az ő feladatává vált a helyi
klub vezetése. Az alábbiakban az ő beszámolóját olvashatják.
A Biharkeresztesi MÉSE Klub működésének feltételei adottak az elkövetkező évben is. A foglalkozások pénteken 17 órától 24 óráig vannak a Gárdonyi
Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egyik termében. A klub vezetője: Nagy Zsolt
református esperes. A klub foglalkozásait szervezi,
irányítja: Ifj. Jenei Zoltán segédlelkész. Létszám: 1530 fő.
A klubtagság összetétele: magyar és roma fiatalok
együtt vesznek részt a foglalkozásokon. Havonta egy
alkalommal verseny van. A jutalom: emléklap, vándorserleg, amelyet háromszor kell elnyerni ahhoz,
hogy végleg valakié lehessen. Az este folyamán
szendvics, ropi, keksz, édesség, tea, ásványvíz képezi a
vendéglátást.
Tervezzük egy MÉSE regionális verseny rendezését 2008. I. féléve során. A biharkeresztesiek aktívan

részt vesznek más MÉSE klubok rendezvényein is –
Debrecenben rendszeresen jelen vannak a regionális
bajnokságokon.
Néhány név a szorgalmas klubtagok közül:
Sarkadi Sándor, Sarkadi Levente, Sarkadi Norbert,
Sarkadi Kitty, Sarkadi Sándorné, Magyari Géza, Varga
Eduárd, Varga Dóra.
Ifj. Jenei Zoltán,
Segédlelkész, MÉSE munkatárs

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

