2012. XIV. évfolyam, 1. szám

Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA

Ö NK O RM ÁN Y ZA T I H ÍR EK
„Minden új év egy új kezdet.” Szokták mondani. Amellett, hogy új évet nyitunk, sok változást is hoz számunkra a
2012-es esztendő.
A következő cikkünkben tájékoztatást kívánunk nyújtani a város lakossága számára a 2012-es évet érintő változásokról.
1. Önkormányzati tulajdonú bérlakások után fizetendő lakbér mértéke:
Komfortfokozat
a) összkomfortos
b) komfortos
c) komfort nélküli

Szociális helyzet alapján
(Ft/m2/hó)
238 + 27% Áfa = 302,26
181 + 27% Áfa = 229,87
90 + 27% Áfa = 114,30

2. Intézményi térítési díjak
a) Bölcsödében:
aa) reggeli: 47 Ft + 27% Áfa = 59,69 Ft
ab) tízórai: 31 Ft + 27% Áfa = 39,37 Ft
ac) ebéd: 147 Ft + 27% Áfa = 186,69 Ft
ad) uzsonna: 37 Ft + 27% Áfa = 46,99 Ft
Összesen: 262 Ft + 27% Áfa = 332,74 Ft
b) Óvodában:
ba) tízórai: 47 Ft + 27% Áfa = 59,69 Ft
bb) ebéd: 168 Ft + 27% Áfa = 213,36 Ft
bc) uzsonna: 47 Ft + 27% Áfa = 59,69 Ft
Összesen: 262 Ft + 27% Áfa = 332,74 Ft
c) Általános iskolai napköziben:
ca) tízórai: 53 Ft + 27% Áfa = 67,31Ft
cb) ebéd: 263 Ft + 27% Áfa = 334,01 Ft
Összesen: 316 Ft + 27% Áfa = 401,32 Ft

Költségelven való bérbeadás esetén (Ft/m2/hó)
285 + 27% Áfa = 361,95
242 + 27% Áfa = 307,34
110 + 27% Áfa = 139,70

Piaci alapon való bérbeadás esetén (Ft/m2/hó)
333 + 27% Áfa = 422,91
277 + 27% Áfa = 351,79
140 + 27% Áfa = 177,80

d) Középiskolában:
da) reggeli: 101 Ft + 27% Áfa = 128,27 Ft
db) ebéd: 263 Ft + 27% Áfa = 334,01 Ft
dc) vacsora: 175 Ft+ 27% Áfa = 222,25 Ft
Összesen: 539 Ft + 27% Áfa = 684,53 Ft
e) Biharkeresztesi Egyesített Szociális Intézményekben:
da) házi segítségnyújtás térítési díja: díjmentes
db) étel házhozszállítása:
84 Ft/nap/fő+ 27% Áfa = 106,68 Ft

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Szociális étkeztetés térítési díja:
Idősek Klubjában fizetendő térítési díj:
a) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
aa) 100%-át, akkor
ab) 125%-át, akkor
ac) 150%-át, akkor
ad) 200%-át, akkor

263,- Ft/nap, + 27% Áfa =334,01 Ft
299,- Ft/nap, + 27% Áfa =379,73 Ft
326,- Ft/nap, + 27% Áfa =414,02 Ft
399,- Ft/nap, + 27% Áfa =506,73 Ft

b) Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,
akkor 399,-Ft/nap + 27% Áfa = 506,73 Ft

a) Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
aa) 100%-át, akkor 263,- Ft/nap, + 27% Áfa = 334,01 Ft
ab) 125%-át, akkor 299,- Ft/nap, + 27% Áfa = 379,73 Ft
ac) 150%-át, akkor 326,- Ft/nap, + 27% Áfa = 414,02 Ft
ad) 200%-át, akkor 399,- Ft/nap, + 27% Áfa = 506, 73Ft
b) Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,
akkor 399,- Ft/nap + 27% Áfa = 506,73 Ft
c) Az idősek klubjában fizetendő térítési díj étkezés
igénybevétele nélkül: 0 Ft.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért fizetendő térítési díj: 315 Ft/fő/hó. + 27% Áfa = 400,05 Ft
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3. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (hulladékszállítási díj)
Rendszeresített
Gyűjtőtartály mérete (liter)
120
240
1100

Ürítési gyakoriság szerinti díj
(Ft/db/ürítés)
312 + 27% Áfa = 396,24
624 + 27% Áfa = 792,48
2 860 + 27% Áfa = 3632,20

Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 165 Ft/db. + 27% Áfa = 209,55 Ft
Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg hulladék elhelyezése díjtalan.
Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített gyűjtőtartályok díjai
alapján kerül meghatározásra.
4. A közüzemi ivóvíz és csatornadíjak:
a) az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:
aa) 288,10 Ft./m3 + 27% Áfa = 289,70 Ft mennyiségi díj;
ab) 270 Ft./hó/fogyasztási hely + 27% Áfa = 342,90 Ft alapdíj.
b) a csatorna díja két tényezőből tevődik össze:
ba) 338 Ft./m3 + 27% Áfa = 429,26 Ft szennyvízelvezetés és tisztítás díja;
bb) 331 Ft./hó/fogyasztási hely+ 27% Áfa = 420,37 Ft alapdíj.
5. Az önkormányzati intézmények helyiségei alkalmi használatának :
I. Nem kereskedelmi célú igénybevétel esetén:
1./ Sportcsarnok használati díja:
a) esküvők, egyéb rendezvények: 31500.- Ft/alkalom
+ 27% Áfa = 40 005 Ft
b) önkormányzati intézmények: 10500.-Ft/alkalom
+ 27% Áfa = 13 335 Ft
c) egy óra időtartamra: 2100.-Ft. + 27% Áfa = 2667 Ft
2./ A Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde termeinek használati díja:
a) egy nap időtartamra: 5250.- Ft. + 27% Áfa = 6667,50 Ft
b) délelőtt vagy délután időtartamra: 3150.- Ft.+ 27% Áfa = 4000,50 Ft
c) egy óra időtartamra: 2100.- Ft. + 27% Áfa =
Kollégiumi szobák bérleti díja:
a) 4-5 ágyas szobák esetén felnőtteknek: 1700.- Ft/fő/éjszaka+ 27% Áfa =2159 Ft
b) Diákoknak: 1200.- Ft/fő/éjszaka+ 27% Áfa = 1524 Ft
c) 2 ágyas szobák esetén: 2500.- Ft/fő/éjszaka+ 27% Áfa = 3175 Ft
Tornaterem bérleti díja:
a)
egy óra időtartamra: 2000.- Ft. + 27% Áfa = 2540 Ft
Aula bérleti díja:
a)
egy óra időtartamra: 2625.- Ft. + 27% Áfa = 3333,75 Ft
3./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár nagytermének és az Egészségház helyiségeinek használati díja:
a) egy nap időtartamra: 10500.- Ft. + 27% Áfa = 13 335 Ft
b) egy óra időtartamra: 2100.- Ft. + 27% Áfa = 2667 Ft
4./ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár egyéb termeinek, helyiségeinek használati díja:
a) átjáró: 2625.- Ft./félnap+ 27% Áfa = 3333,75 Ft
5./ Bihar Közösségi Ház termeinek használati díja:
a) egy nap időtartamra: 10500.- Ft. + 27% Áfa = 13 335 Ft
b) egy óra időtartamra: 2625.- Ft. + 27% Áfa = 2667 Ft
II. Kereskedelmi célú igénybevétel esetén a díj összege az I. részben megállapított díjak kétszerese + 27% Áfa .
III. A díjkedvezmények iránti egyedi kérelemről a polgármester dönt.

3. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

6. A mezőőri járulékot évente egy alkalommal, október 31. napjáig kell megfizetni a gazdáknak.
7.

A hivatal ügyfélfogadási rendje( változatlan):
Hétfő:
8-12 és 13-16 óráig
Kedd:
8-12 óráig
Szerda:
nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 12.30-16 óráig
Péntek: nincs ügyfélfogadás

8.

A tisztségviselők fogadó órája (változatlan):
polgármester
kedd
8-12 óráig
alpolgármester csütörtök 14-16 óráig
jegyző
kedd
8-12 óráig
aljegyző
csütörtök 12.30-16 óráig

9.

Az Okmányiroda működési rendje
(változatlan):
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő:
8-12 és 13-16 óráig
Kedd:
8-12 óráig
Szerda:
8-12 óráig
Csütörtök:
12.30-17 óráig
Péntek:
nincs ügyfélfogadás

10. A Gyámhivatal működési rendje:
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő:
8-12 és 13-16 óráig
Kedd:
8-12 óráig
Szerda:
nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:
12.30-16 óráig
Péntek:
nincs ügyfélfogadás

11. Ebrendészeti hozzájárulás (ebadó)
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete ebrendészeti (ebadót) hozzájárulást nem kíván bevezetni.
12. Egyéb, minden magyar állampolgárra vonatkozó változások:

Az áram ára átlagosan 2,7, a földgázé és a 
Az áfa normál kulcsát 25-ről 27 százalékra emeltávhőé 4,2 százalékkal nő, a bruttó villamosenergia-árakat ték.
0,6–4,2 százalékkal emelik. A közösségi közlekedés 1,6,
a postai szolgáltatások 5–16,6 százalékkal drágulnak.

A gázolaj, az alkoholok és a cigaretta jövedéki
adója már 2011. november 1-jétől nőtt, az utóbbiét idén

Magyar Köztársaságról Magyarországra válto- május 1-jétől és november 1-jétől újból emelik.
zott az ország hivatalos elnevezése január 1-jén.
A kormány már minden egyes törvényt egyenként módo- 
Bevezették a baleseti adót, amely a kötelező
sított, és átírta bennük a Magyar Köztársaság kifejezést. gépjármű-felelősségbiztosítási díj 30 százaléka. Az önA hatóságok a már legyártott hatósági bizonyítványokat kormányzatok évi 6–20 ezer forintos ebadót is kivethetés igazolványokat (például az útlevél, a személyazonosító nek, kivéve a mentő-, a vakvezető kutyákra és a védett
igazolvány, a jogosítványokat) előreláthatóan még egy őshonos magyar fajtákra.
évig felhasználják, és ezután adják ki az új okmányokat,
igazolványokat. A kiadott személyazonosító okmányok 
A társadalombiztosítási járulékot a szintén 27
cseréjére és visszavonására nem lesz szükség.
százalékos szociális hozzájárulási adó (szocho) váltotta
fel, amelynek fejében nem jár semmilyen ellátás. A

Csak egykulcsos az szja.
magánnyugdíjpénztári tagdíjakat nyugdíjjárulékként isA személyi jövedelemadóban megszűnt az – alacsony mét az állami nyugdíjkasszába terelték, 1 százalékponttal,
keresetűeknek kedvező – adójóváírás, és részlegesen (évi 7 százalékra emelték az egyéni egészségbiztosítási járulé2,424 millió forint jövedelemrészig) a szuperbruttósítás. kot, amit – az 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulékkal
A munkáltatóknak a béren kívüli juttatások értékének 119 együtt – az egyéni és a társas vállalkozásoknak legalább a
százaléka után a 16 százalékos szja mellett ezentúl 10 minimálbér (illetve a garantált bérminimum) 150 százalészázalék egészségügyi hozzájárulást is fizetniük kell. A ka után kell megfizetniük. Ugyanők ugyanezen alap 112,5
termőföldből átminősített ingatlan értékesítéséből szár- százaléka után kötelesek szochót fizetni. A nyugdíjas
mazó, a szokásos hozamot meghaladó jövedelemrészt vállalkozók havi egészségügyi szolgáltatási járuléka 5100
háromszoros összegben kell figyelembe venni az adó- forintról 6390 forintra nőtt. Átalakította a parlament a
alapnál.
nyugdíjkorhatár alattiak rokkantellátását és nyugdíját, az

A társaságok (és az egyéni vállalkozók is) már előbbiek többségénél mérsékelve a juttatást, ellátás melcsak adóalapjuk 50 százalékáig érvényesíthetik a korábbi lett folytatott vállalkozás esetén pedig mindkét kategóriáévek veszteségeit. Megszűnt a K+F bérköltségének adó- ban csaknem tízszeresére növelve a közterheket.
kedvezménye, de költségként elszámolható a vállalkozás
által fizetendő kötelező kamarai tagdíj.

Megszűnik a rokkantnyugdíj.
A megváltozott munkaképességűek két típusú ellátást

Az eva mértéke 30-ról 37 százalékra, éves bevé- kaphatnak: rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást. Az
teli összeghatára 30 millió forintra nőtt.
előbbiben azok részesülhetnek - legfeljebb három évig -,
akik rehabilitáció után újra dolgozni tudnak, az utóbbit

Népegészségügyi termékadót kell fizetni az ízesí- pedig azok kaphatják, akiknek a rehabilitációja nem javatett sör, az alkoholos frissítők és az alacsony gyümölcstar- solt.
talmú lekvárok után is.
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A jogszabály szerint annak, aki rehabilitációs ellátást kap
- ennek összege a 93 ezer forintos minimálbér 30 és 50
százaléka között lehet -, együttműködési kötelezettsége
van. Vagyis munkahelyet kell keresnie, a felajánlott képzési vagy munkaerő-piaci programban részt kell vennie,
illetve a rehabilitációs hatóság által felajánlott munkalehetőséget el kell fogadnia. A rokkantsági ellátás legkevesebb a minimálbér 30 százaléka lehet, maximum pedig
annak 150 százaléka. A szabályok szerint meg kell szüntetni a rokkantsági ellátást, ha az ellátott nem megy el
felülvizsgálatra.
Január elsejétől tehát nem állapítható meg rokkantsági
nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék és a
bányászok egészségkárosodási járadéka. A következő
évtől az lesz jogosult a megváltozott munkaképességűek
ellátásaira, akinek az egészségi állapota - a rehabilitációs
hatóság minősítése alapján - hatvanszázalékos vagy kisebb mértékű. (Vagyis az egészségkárosodás mértékének
mostani meghatározása szerint ez azt jelenti, hogy az
ellátásokra a legalább negyven százalékban egészségkárosodottak szerezhetnek jogosultságot.)

Zárt helyen tilos a dohányzás.
2012-ben számos jogszabályváltozás érinti majd a dohányzókat. Január elsejétől lényegében minden zárt légterű helyen tilos lesz a dohányzás, így a munkahelyen, az
éttermekben, a kocsmákban, a közösségi közlekedési
eszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a játszótereken, valamint a megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében sem szabad rágyújtani.

ség. Szabadtéren sem jelölhető ki dohányzóhely közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben,
továbbá egészségügyi szolgáltatónál.
A bírságolás három hónap türelmi idő után, 2012 áprilisában kezdődik. A népegészségügyi szakigazgatási szervek magánszemélyek esetében 50 ezer forintig, intézmények esetében akár 2,5 millió forintig terjedő bírságot is
kiszabhatnak szabályszegés esetén. Februárban és júliusban emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, szeptembertől pedig a cigarettás dobozokon megjelennek a
képes egészségvédelmi figyelmeztetések.

Egységes formaruhát kapnak a polgárőrök.
Az új jogszabály szerint 2012 januárjától a polgárőrszervezetek nem folytathatnak politikai tevékenységet, és
polgárőrök kizárólag a közterületi járőrszolgálatot, a figyelőszolgálatot és a jelzőőri feladatokat végezhetnek.
Szintén újdonság, hogy a polgárőrök az országosan egységes formaruhán kívül hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzést vagy címet, rendfokozati
jelzést nem használhatnak. Polgárőrségként csak azok az
egyesületek működhetnek, amelyek tagjai az Országos
Polgárőr Szövetségnek.

A személyautók négynapos autópálya-matricája
megszűnt, a hetijegy nevű, de 10 napra érvényes matrica
új ára 2975 forint.

2012-ben jelentős jogszabályi változások történnek, melyek érintik a gépkocsik üzembe helyezési, üzemeltetési költségeit, valamint változnak a fizetendő illetékek, adók. Röviden összefoglaltuk a jelentősebb változásokat.
A 2012-től érvényes regisztrációs adó mértéke:

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól öt méterre lehet kijelölni, kivéve azokat a vendéglátóhelyeket,
ahol erre kizárólag közvetlenül a bejárat előtt van lehetőKörnyezetvédelmi osztályba sorolás
A regisztrációs adó mértéke fo11-nél
9-11
6-8
rintban
jobb
2012
2011
2012
2011
2012
Benzines 1100 cm3-ig és dízel
45000 250000 180000 372000 270000
1300 cm3-ig
1101-1400 cm3 benzines, illetve
65000 361000 260000 542000 390000
1301-1500 cm3 dízel
1401-1600 cm3 benzines, illetve
85000 478000 340000 722000 510000
1501-1700 cm3 dízel
1601-1800 cm3 benzines, illetve
135000 743000 540000 1104000 810000
1701-2000 cm3 dízel

1801-2000 cm3 benzines, illetve
2001-2500 cm3 dízel
2001-2500 cm3 benzines, illetve
2501-3000 cm3 dízel
2500 feletti cm3 benzines, illetve 3000 cm3 feletti dízel
Teljesen elektromos meghajtású
autók
Hibrid meghajtású autók

4
2011

4-nél rosszabb
2012

2011

2012

499000 360000 749000 540000
722000 520000 1083000 780000
966000 680000 1434000 1020000
1476000 1080000 2230000 1620000

185000 1020000 740000 1529000 1110000 2039000 1480000 3059000 2220000

265000 1466000 1060000 2198000 1590000 2931000 2120000 4397000 3180000
400000 2230000 1600000 3345000 2400000 4460000 3200000 6691000 4800000
2011-ben 190 000 Ft, 2012-ben 0 Ft
2011-ben 190 000 Ft, 2012-ben 76 000 Ft
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Átírási illetékek 2012-ben:
Átírási illeték (Ft/kW) az autó életkorától (év) függően
Motor teljesítménye (kW)
0-3 év 4-8 év 8+ év
0-40
550
450
300
41-80
650
550
450
81-120
750
650
550
120850
750
650

13. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
Havi
bér
Ft/hó
93.000
108.000
71.800
92.000

Heti
bér
Ft/hét
21.400
24.850
16.525
21.175

Napi bér
Ft/nap

Órabér
Ft/óra

Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (1) bek.
4.280
535
Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (2) bek.
4.970
621
Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) bek.
3.305
Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) Korm. rend. 2. §
4.235
(1) bek
Köztisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) 1992. évi XXIII.
38.650,-Ft
tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.
Kormánytisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (2) 2010.
38.650,-Ft
LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek.
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2011. évi CLXXXVIII. tv.. (Költségvetési tv.) 57. §
20.000,- Ft
(1) bek. b) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
391.600,-Ft
2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek.
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (3) – (4)
3.000,-Ft/óra
bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.
A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2011. évi
15.000,-Ft/hó
CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.
A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2011. évi CLXXXVIII. tv.. (Költségvetési tv.) 59.
135.000,-Ft/hó
§ (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

14.

A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
Árvaellátás legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 9. §
Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a
2011. évi CXCI. tv. 12. §

15.

28.500,-Ft
24.250,-Ft
76.260,-Ft
27.900,-Ft
27.900,-Ft

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

Álláskeresési járadék
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991.
évi IV. tv. 27.§ (3) bek.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
1991. évi IV. tv. 30.§
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14.
§ (6) bek. alapján közfoglalkoztatási bér
60-100%-a között mérlegelési jogkörben
állapítható meg

Ellátás összege
Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a:
93.000,-Ft/hó
3.100,-Ft/nap
minimálbér 40%-a:
37.200,-Ft
1.240,-Ft/nap
43.080,-Ft/hó – 71.800-,-Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20
órás – képzésben való részvétel esetén jár!
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Munkaadók által fizetendő közterhek

Szociális hozzájárulási adó
2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§
Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. tv. 23. § (5)
bek.
Szakképzési hozzájárulás
2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2) bek.

17.

Adóalap 27%-a
964.500,-Ft/év/fő
(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján)
Szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a

Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló egyéni járulék és
magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)(2)- (3) bek.

10%

Nyugdíjjárulék
Egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci
járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék
Pénzbeli egészségbiztosítási
járulék
Munkaerő-piaci járulék
összesen

mindösszesen
A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege
2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 55. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj)
24. § (2) bek.

18.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

4%
2%
1,5%
8,5%
18,5%
21.700,-Ft/nap

6.390,- Ft/hó (213,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény
alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

19.

Adósávok, adókedvezmények

Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §
Adóalap-kiegészítés Szja. tv. 29.§ (3) bek.

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 29/A-B.§

Adójóváírás Szja. tv. 33. §
Kedvezményes adózású természetbeni juttatások
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §]
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,) és 10% EHO

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből
származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő
jövedelme
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995.
évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha
e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka
- évi 2 424 000 Ft alatt nem növeli az adóalap összegét az adóalapkiegészítés,
- a jövedelem évi 2 424 000 Ft fölötti része után 27%-os mértékkel
kell az adóalap-kiegészítést megállapítani.
A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó
kifizetésekor –
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.
2012. január 1-től megszűnik
- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500 Ft/hó, és/vagy
- fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány max.
5.000 Ft/hó;
- Széchenyi Pihenő Kártya
• szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft;
• vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft;
• szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft.
Iskolakezdési támogatás:
27.900,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás
46.500,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói
munkáltatói hozzájárulás
27.900,- Ft/hó
Csekélyértékű ajándék: 3 x 9.300,- Ft. Évente három alkalommal
adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27
% EHO mellett.
600.000,-Ft
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Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi
gyermekágyi
segély
(GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42. §
Gyermekgondozási díj (GYED) 1997.
évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb.
tv.) 48. § (8) bek.

Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1)
bek.

Anyasági támogatás
LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

1998.

évi

Gyermekgondozási segély (GYES)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)(2) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a
A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér
kétszeresének 70 %-a: 130.200,-Ft
A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján
érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét.
[2011. április 30. napját követően bekövetkező keresőképtelenség esetére vonatkozó
rendelkezés a 2011. évi XXXI törvény 6. § (2) bek. alapján.]
2011. július 1. napjától a biztosítási jogviszony megszűnését követően táppénz nem
jár!!!
(Megjegyzés: a passzív jogon járó táppénz jogintézménye 2011. július 1. napjával
hatályon kívül helyezésre került, tehát e naptól táppénzben csak biztosítási jogviszonyban álló személy részesülhet, biztosítási jogviszonyának fennállása alatt, de,
legfeljebb 1 év időtartamban.)
Egy gyermekes család esetén
12.200,-Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén
13.700,-Ft/hó
Kétgyermekes család esetén gyermekenként
13.300,-Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként
14.800,-Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként
16.000,-Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként
17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként
23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként
25.900,-Ft/hó
Nagykorú fogyatékos esetén
20.300,-Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén
14.800,-Ft/hó
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:
64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:
85.500,-Ft
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább
négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32.
§).
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:
28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,Ft/hó),
5
ikergyermek
esetén
500%-a
(142.500,Ft/hó),
6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető
igénybe (Cst. 20. §).

28.500,-Ft/hó
Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)- A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legki(2) bek.
sebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §)

21. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
1.
2.
3.

Egyszerűsített foglalkoztatási forma
mezőgazdasági idénymunka
turisztikai idénymunka
alkalmi munka

A közteher mértéke (Ft/nap)
500,- Ft
500,- Ft
1.000,- Ft
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22. Szociális ellátások
Rendszeres szociális segély
(RSZS) 1993. évi III. tv.
(Szoc. tv.) 37.§ (1), (4) bek.
63/2006. (III.27.) Korm. rend.
17/B. § (2) bek.

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján
a) egészségkárosodott személynek minősül,
vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven
belül betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel feltéve, hogy a családban élő gyermekek
valamelyikére tekintettel más személy nem
részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási
támogatásban, gyermekgondozási díjban,
terhességi gyermekágyi segélyben - és a
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.]
nem tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében
foglalt feltételeknek megfelel.

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
35.§

A rendszeres szociális segély havi összege a
családi jövedelemhatár összegének és a
jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (71.800,-Ft) mindenkori
kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett öszszegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a
rendszeres szociális segély összege nem
haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási
bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. A
családi jövedelemhatár összege megegyezik
a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%ának szorzatával.
Maximum összege: 42.326,- Ft
Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs
maximum összege 19.526,- Ft
Havi összege
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás
havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800,Ft/hó

Jogosult
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a
fent hivatkozottak szerint)
Jogosult
Havi összege
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött
a)
személy, akinek saját és vele együtt lakó
az öregségi nyugdíj minimum 80%-a:
házastársa, élettársa jövedelme alapján
22.800,-Ft/hó
számított egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 80%-át,
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorb)
határt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb
az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:
személy, akinek havi jövedelme nem halad- 27.075,-Ft/hó
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 95%-át,
az egyedülálló, 75. életévét betöltött szec)
mély, akinek havi jövedelme nem haladja
az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a:
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legki37.050,-Ft/hó
sebb összegének 130%-át.
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a
fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább
1.000,- Ft.

Időskorúak járadéka
1993. évi III. tv. (Szoc. tv.)
32/B § és 32/C §

Ápolási díj
2011. évi CLXXXVIII. tv.
(Költségvetési tv.) 59. § (8)
bek. és 1993. évi III. tv. (Szoc.
tv.) 44. §

Jogosult
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével
- a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha
állandó és tartós gondozásra szoruló
- súlyosan fogyatékos, vagy
- tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi (Szoc.
tv. 41. §)

Havi összeg
A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg
18 év alatti személy gondozása esetén a
Költségvetési tv-ben meghatározott alapöszszeg 100 %-a: 29.500,-Ft
A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén a
Költségvetési tv-ben meghatározott alapöszszeg 130 %-a: 38.350,-Ft

9. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg legalább
80 %-a: 23.600,-Ft

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA,
KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI

Köszönetünket fejezzük ki Biharkeresztes
Város Önkormányzatának, Barabás Ferenc polgármester úrnak és Kubinyiné Szilágyi Mária irodavezető
asszonynak a karácsonyra kapott társasjátékokért.

Szintén köszönjük a Román Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi ajándékát, a szaloncukrot és a
narancsot.

Egy kistérségi pályázat keretén belül 15 tanulónk vett részt tehetséggondozó napon, melyet Jónás
Krisztina pszichológus vezetett. A gyerekek nagyon jól
érezték magukat, sok-sok élménnyel gazdagodtak.

A számos iskolai program mellett minden
alsós tanító részt vett egy 30 órás tanfolyamon, melynek témája az óvoda-iskola átmenet segítése volt.

Ugyancsak 30 órás tanfolyamon vett részt
négy kolléga Berettyóújfaluban, ennek a témája a tehetség gondozása volt.

Az iskolánk minden pedagógusa részt vett egy
30 órás továbbképzésen, melynek témái a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás és a tanulási módszerek
fejlesztése voltak.


Az alsó tagozatos tanulóink Betlehemi játék
című bábelőadáson vehettek részt a Bihari Közösségi
Házban.

Tanulóink egy csoportja részt vett a Nagykerekiben megrendezett Romanapon, valamint sikeresen
szerepeltek az iskolai Romanapon is. Felkészítő tanáruk: Fórián Gyuláné. Gratulálunk nekik!

Karácsony előtt rajzversenyt hirdettünk, amire
nagyon sok, szebbnél szebb munka érkezett biharkeresztesi, ártándi és toldi óvodásoktól, alsó tagozatosainktól. Az eredményhirdetésre december 15-én került
sor, erre szinte minden meghívott eljött, és egy jó hangulatú kézműves foglalkozás zárta ezt a rendezvényünket, melynek szervezői az alsós tanító nénik voltak. Köszönet a szervezésért, a közreműködésért, külön köszönjük a felkészítők segítségét. (A rajzok megtekinthetők a www.biharkeresztes.hu/baltisk címen.)

Január 6-án MS gitárművész előadását tekintették meg tanulóink.

Január 20-án tartjuk a Kazinczy-verseny városkörnyéki fordulóját 9 meghívott településsel.
Minden tanulónak, minden dolgozónak sikeres második félévet kívánok.
Dani Béla Péter mb. igazgató

Gárdonyis Hírek
’’Lélekből, lelkesen’’
A szent ünnepre, a karácsonyra való felkészülés a lelki munkával kezdődik. Iskolánk számos programmal volt hivatott ennek eleget tenni. Az adventi időszakban lezajlott mézeskalácssütés, az osztályonkénti
családi nap, a gyülekezeti teremben rendezett adventi kézműves játszóház, a zenei hangverseny a templomban, mind-mind a lelki ráhangolódást szolgálták. Mindezek mellett a kéz munkálkodásáról sem feledkeztünk meg, amelynek képessége az adni tudás. Tanulóink nagy szeretettel és odaadással hozták
azokat a cipődobozokat, amelyeket ők maguk töltöttek meg ajándékkal szegénysorban élő gyermekek
számára a ’Nyilas Misi pakk’ nevű akció keretében. Gondos munkával készített ajándéktárgyakat nyújtottak át diákjaink a gyülekezet tagjai, és a Gondviselés Háza gondozottjai számára. Mindannyiunk előtt
lehetőség nyílt arra, hogy ’Szeretetcseppek’ vásárlásával hozzájáruljunk nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok boldogulásához.
Hiszen tudjuk, hogy jobb adni, mint kapni.
Bakné Papp Tünde
osztályfőnök 1. osztály
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Könyvbemutató
2011. december 22-én a Városi Könyvtárban
Kocsis Csaba mutatta be Ferge Béla jazz-dobos
zenetanár Értékes
vagy csak divatos? című könyvét. A könyv írója
biharkeresztesi származású, ide „hazajön”.
A kötetlen beszélgetés során kiderült, hogy a
szerző évek óta járja az országot, közös zenéléssel, zenehallgatással egybe kötött előadásaival.
A könyvében is ezekhez az
előadásokhoz hasonlóan a laikusok számára is
élvezhető és érthető módon jelennek meg a muzsika különböző arcai.
A könyv írója olyan kérdésekre keresi a válaszokat, amelyek minket is foglalkoztatnak, és
érdekelnek:
A mi döntésünkön múlik, vagy az aktuális divat
határozza -e meg, milyen zenét hallgatunk?
Hogyan lehet a zene ajándékával teljesebb és
boldogabb az életünk?

KERESZTESI HÍREK
Mi a muzsika üzenete a 21. században?
Miképpen találhatunk aranyat a hangok birodalmában?
Milyen hatással vannak ránk a különböző zenei
alkotások?
E könyv rámutat azokra a határtalan lehetőségekre, amelyeket a valóban igényes zene hallgatása nyit meg az érzelmi és értelmi fejlődés terén. Mindezt a szerző olyan szeretettel empátiával írja le, ami magával ragadja az olvasót.
A bemutatót színesítette a szerző kislányának
hárfajátéka és a közös zenélés. Zárásként az
érdeklődők megvásárolhatták és dedikáltathatták
a bemutatott könyvet, amelyhez mellékletként
egy CD is tartozik.
Mindenki számára örömöt és gondolkodást
nyújtó beszélgetésre került sor ezen a rendezvényen.
Oláh Tzumo Árpád véleménye szerint: „Ez a
könyv iránytű a mai zenei világban.”
(A kiadvány megvásárolható a Városi Könyvtárban)

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Biharkeresztes Város Önkormányzata
és a Városi Művelődési Ház és Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és családját
a Magyar Kultúra Napja rendezvényére.
A rendezvény időpontja:
2012. január 20. 14.00 óra
A rendezvény helyszíne:
Bihar Közösségi Ház
(Biharkeresztes, Ady E. u. 8.)
Köszöntőt mond: Barabás Ferenc polgármester

Wass Albert: Üzenet az otthoni hegyeknek
színpadi játék
Szereplők: Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos
Kiss Stúdió Színház Nagyvárad
Biharkeresztes Város településrendezési terv tervezete 2012. január 16-ától tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban és a www.biharkeresztes.hu honlapon.
2012. február 1-jén 16 órától a településrendezési tervvel kapcsolatos fórumot tartunk a Polgármesteri
Hivatal emeleti tanácskozó termében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület híre
„Hétköznap európaiak vagyunk, hogy életünk
vasárnapjain önmagunk lehessünk”
(Kodály Zoltán)
Ilyen nap volt a 2011.11.25. a Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület életében, mely napon
a 13. születésnapját ünnepelte a városi Közösségi
Házban.
A „Téli esték a faluban” címmel megtartott előadáson
együtt láthattuk a színpadon a legkisebbeket, a fiatalokat és az idősebbeket, akik példát adtak hagyományőrzésből, lelkesedésből, a népdal és a néptánc szeretetéből.
Előadói estünkön felléptek:
a Szivárvány Óvoda Teknőc csoportja, a Tamota
Néptáncegyüttes, Szabó Mariann nyíracsádi népdal
énekes, Ifj. Tóth Gyula citerás és népdalénekes, a
FMHKE művészeti vezetője, Nagyné Jankó Judit a
FMHKE szólóénekese és természetesen az egyesület
népdalköre, bemutatva az Arany minősítéssel jutalmazott „ A múlt héten arra jártam tefeléd” és a „Dráva
szélén lakom” népdalcsokrokat is.

A Piruett Tánc Stúdió külföldön
is megállja a helyét
A Piruett Tánc Stúdió évről-évre óriási sikereket ér
el. A folyamatos edzések, táncórák meghozták a
várva várt eredményt. A gyerekek lelkesek, a tanárok pedig nagyon büszkék.

A 2011-es sikersorozat márciusban kezdődött a Magyar Divat és Sporttánc Szövetség hazai pontszerző
versenyein, amelyek Debrecenben, Győrben, Esztergomban és Kartalon voltak megtartva. Gyermek show
formációban, junior disco duóban, háromszoros országos bajnokok lettek, emellett a felnőtt show csoport, és
a junior disco szólósok kétszeres bajnokok. Ebben az
évben összesen 18 aranyérmet, 15 ezüstérmet, 7
bronzérmet, továbbá 7 negyedik, 4 ötödik és 4 hatodik
helyet szereztek a hazai versenyeken, show, modern és
disco tánc kategóriákban.
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Köszönjük az est szereplőinek, hogy műsorukkal megajándékoztak bennünket.
Köszönjük a város Önkormányzatának, a Művelődési
Ház dolgozóinak, barátainknak és támogatóinknak,
hogy megvalósíthattuk régen dédelgetett álmunkat és
létrejöhetett ez az előadás.
Reméljük, továbbra is tart a lelkesedésünk, tovább
fejlődünk, tovább erősítjük kölcsönösen kapcsolatainkat más együttesekkel, segítve és erősítve egymást a
további eredmények eléréséhez, s még több ilyen tar
talmas előadás szervezői és résztvevői lehetünk.
Átyinné Pénzes Emília
a FMHKE tagja
A Fehér Mályva Hagyományőrző Közhasznú Egyesület megköszöni a 2010-es évben felajánlott adó 1%-át,
melyet nevezési díjakra, tagdíjakra, fellépő ruhára, és
rendezvényeink finanszírozására fordítottunk.
A Fehér Mályva Hagyományőrző
Közhasznú Egyesület
2011 júniusában (1-3.) a szerbiai Novi Sad-ban
megrendézre kerülő IDO Modern Tánc Európa Bajnokságon a felnőtt duó a 10. helyen végzett.
Ezt követte június 9-10.-én az IDO Disco Tánc Európa
Bajnoksága a lengyelországi Kielcében, ahová több,
mint 4.000 versenyző nevezett mintegy 25 ország képviseletében, ahol a két disco szólós kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A nyár a megszokott edzőtáborokkal
telt el, ahová az idén hat vendégtanár is meghívásra
került, hogy minél többféle táncstílust sajátítsanak el a
Piruett versenyzői.
Október 6-9.-én a szerbiai Belgrádban rendezték meg
az IDO Show Tánc Európa Bajnokságát, ahol a legjobb magyarként gyerek formációban a 10. helyet szerezték meg, míg a felnőtt csoport majdnem felért a
dobogóra, végül a 27 csapatból a negyedik helyen
végeztek a lányok. Az utolsó nemzetközi megmérettetésük a novemberi (21-26.) IDO Show Tánc Világbajnokság volt, amely a németországi Riesában volt megrendezve. A gyerek formáció a 14. helyen, míg a felnőtt csoport több mint 30 csapatból a 10. helyen zárta a
versenyt.
A tanárok nagyon büszkék a 2011-ben elért eredményekre, és a gyerekekre, akik részt vettek a nemzetközi
megmérettetéseken. Mindehhez sok-sok órai munkára,
jelentős áldozatvállalásra volt szükség, a tanárok, a
gyerekek és a szülők részéről egyaránt.
Tánctanárok: Simonyi Kitty, Varga Emese, Kiss Nikoletta, Madarász András, Major Erika. A Piruett Tánc
Stúdió megtalálható Debrecenben, Berettyóújfaluban,
Biharkeresztesen, és idén szeptembertől Konyáron
illetve Derecskén is.
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A 2012-es versenyszezon márciusban fog elkezdődni,
így a piruettes gyerekek most sem tétlenkednek, hanem gyakorolják az új koreográfiákat, hogy ismét kvó-

tát tudjanak szerezni a nemzetközi versenyhez szükséges kijutáshoz.

________________________________________

______________________________________________

Imahét a Krisztus-hívők egységéért
Biharkeresztes, 2012. január 23 - 29.
„…mindnyájan el fogunk változni…”
(I. Korintus 15. 51 b.)
Január 23. hétfő 17 óra Református gyülekezeti terem
Igét hirdet: Nagy Gyula nyugalmazott református lelkész
„Az Úrra való csendes várakozás átformál.”
Január 24. kedd 17 óra Katolikus imaház.
Igét hirdet: Zsigmond Attila református lelkész Fugyi
(Királyhágó-mellék)
„A szenvedő szolga átformál.”
Január 25. szerda 17 óra Református gyülekezeti terem
Igét hirdet: Márku János római katolikus plébános
„Az Úr gonosz feletti győzelme átformál.”
Január 26. csütörtök 17 óra Baptista imaház

Nagy változások és ünnepi időszak a
Gondviselés Házában
Nálunk, a Gondviselés Házában sosem unalmas az
élet. Sokan talán úgy gondolják, hogy az idősek között
nagy csöndben telnek a napok egymás után. Pedig
egyáltalán nem így van! A napi foglalkozásokkal, a
rendszeresen szervezett kulturális programokkal és
behozott külső rendezvényekkel igencsak mozgalmas
életet élünk. November elején nagy változás történt az
Otthon életében. Egy csődbe ment szociális intézményből, a Megyei Kormányhivatal kérésére befogadtunk 16 idős embert, akiknek nem volt lehetőségük a
családjukhoz visszatérni, esetleg nincsen családjuk.
November 9-én, a szolgálatban levő és a szabadnapról
bejövő munkatársak, házastársaik megfeszített munkájával, mindössze egyetlen nap alatt elhelyeztük a 16
időst. Az újonnan beköltözők, a régi lakóink, valamint
a munkatársak példamutató együttműködése nyomán,
a lehetőség szerint legrövidebb idő alatt sikerült az új
lakóknak beilleszkedni.
Nagy örömünkre szolgál, hogy hagyományosan megrendezhetjük az Adventi Népművészeti Kiállítás és
Vásár-t. A legutóbbi alkalommal a helyi alkotók mellett a Bihari Népművészeti Egyesület tagjai voltak a
kiállítóink. Szép szövések, hímzések, gyöngyfűzések,
kerámiák, fonott kosarak, apróbb ajándéktárgyak mellett ezüst és ezüstözött ötvös ékszereket is megcsodálhattak és megvásárolhattak az érdeklődők.
A karácsony előtti szombaton, immár 7 éve, hagyományosan Családi Napot tartunk a lakók és hozzátartozó-

Igét hirdet: Soós József református lelkész Gyanta (Királyhágó-mellék)
„A feltámadott Úr békessége átformál.”
Január 27. péntek 17 óra Gondviselés Háza
Református Idősek Otthona
Igét hirdet: Szabó Zsolt református lelkész Biharfélegyháza (Királyhágó-mellék)
„Isten állhatatos szeretete átformál.”
Január 28. szombat 17 óra Református gyülekezeti
terem
Igét hirdet: Papp Dániel baptista lelkész
„A Jó Pásztor átformál.”
Január 29. vasárnap 10 óra Református gyülekezeti
terem (Úrvacsora)
Igét hirdet: Nagy Zsolt református lelkész
„Krisztus uralma egyesít”

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az
ökumenikus imahét alkalmaira!
ik részvételével. A jogszabályi előírás szerint a szociális intézmény vezetőjének évente egy alkalommal tájékoztatnia kell az ellátottakat és hozzátartozóikat az
intézmény működéséről, illetve a tervekről. A nyitó
áhítat után, melyet Nagy Zsolt esperes úr tartott, elhangzott az intézményvezetői beszámoló. Az intézmény 120 millió Ft-os költségvetése jól teljesült, de a
zárszámadás pontos számai, a nem helyben végzett
könyvelés miatt később várhatók. Megválasztottuk az
Érdekképviseleti Fórum új tagjait, akik 3 évig töltik be
megbízatásukat. Feladatuk az ellátottak panaszainak
továbbítása az intézményvezető felé, az ellátottak érdekeinek képviselete, az éves foglalkoztatási program
terv munkatársakkal közös megalkotása, módosítás
esetén a Házirend és a Szakmai Program véleményezése. A tagok: bentlakók részéről Bucsai Ferenc és Kozma Gyuláné, hozzátartozók részéről Polyák Jánosné,
klubtagjaink közül Tóth Lajosné, illetve tagja még a
testületnek egy dolgozó és egy fő a fenntartó részéről.
Ezt követően a lakók és dolgozók közös ünnepi műsora következett, melyben a karácsonyhoz illő versek és
énekek hangzottak el, az egyik szép népi ének Kulcsár
László harmónika kíséretével. Szívet melengető pillanat volt, amikor ennek végén szót kért Kovács Sándor
lakónk, aki a másik intézményből érkezett és megköszönte társai nevében, hogy új otthonra és új családra
talált az Otthonban.
Kis szünet közben szépen megterítettük az asztalokat,
hogy egy finom ebédre is vendégül lássuk a jelenlevőket. A munkatársak által készített finom sütemények
koronázták meg a szép napot. Szívből reméljük, hogy
jövőre újra találkozhatunk!
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Szenteste napján kedves ajándékkal leptük meg lakóinkat, hogy a hozzátartozók távollétében is érezzék,
van, aki gondol rájuk. Az óévet pezsgős koccintással
búcsúztattuk, majd vízkereszt napján színházba mentünk: a nagyváradi színházban a Mágnás Miskát néztük meg lakók és munkatársak nagy örömére.

Idén is igyekszünk lakóinkat minél jobban ellátni, és
minél több örömet csempészni életükbe.
Nagy Zsoltné intézményvezető

TÁJÉKOZTATÓ A GONDVISELÉS HÁZA REFORMÁTUS IDŐSEK OTTHONA ÁLTAL NYÚJTOTT
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Gondviselés Háza
Református Idősek Otthona 2011. december 31-től 74
férőhelyen fogadja az egész országból érkező időseket
a bentlakásos ellátásban. A 45 férőhelyes nappali ellátásban demenciában szenvedő (érelmeszesedés,
Alzheimer-kór, vagy egyéb ok miatt gondolkodásukEllátási forma
Bentlakásos idősek otthona

Nappali ellátás (idősek
klubja)
Nappali ellátás (idősek
klubja) demensek számára
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés

ban leépült) időseket is fogadni tudunk. Szükség esetén a beszállításról gondoskodunk. Demens időseket a
nappali ellátásba a szomszédos településekről is tudunk fogadni.
Az alábbi táblázatban összesítjük a tudnivalókat az
ellátási formákról:

Igénybevétel módja
Írásos kérelem, a nyomtatvány az intézményben igényelhető + az intézményvezető által készített gondozási
szükséglet igazolás
Írásos kérelem

Térítési díj
Jövedelemtől függő, max. 86.100,-Ft
Demens ellátás esetén max. 80.100,-Ft

Írásos kérelem + demenciát igazoló
szakorvosi szakvélemény, melynek
beszerzésében az intézmény segítséget
nyújt
Írásos kérelem + gondozási szükséglet
igazolás
Írásos kérelem
A nappali ellátásokkal és a házi segítségnyújtással együtt is igényelhető.

Nincs térítési díj

Nincs térítési díj

Nincs térítési díj
Ha az igénylő havi nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének
- 100%-át, akkor 290,-Ft + ÁFA / nap (368,30 Ft)
- 150%-át, akkor 330,-Ft + ÁFA / nap (419,10 Ft)
Ha az igénylő havi nettó jövedelme meghaladja a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150%-át, akkor 350,-Ft + ÁFA / nap (444,50 Ft).

A vendégétkezés díja 555,-Ft.
Érdeklődésüket az 541-094, vagy 541-096-os számon várjuk.
Nagy Zsoltné intézményvezető

Meghitt családi körben ünnepelte
házasságkötésük 60. évfordulóját

DARÓCZI SÁNDOR
és neje

VENYIGE MARGIT
A jeles eseményen karácsony másnapján köszöntötte az ünnepelteket három lánya, négy
unokája, négy dédunokája, családtagok és
szeretteik.

Helyszín: Városi Művelődési Ház
Időpont: 2012. január 24. 9-14 óra
( személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ- kártya szükséges )
A Magyar Vöröskereszt véradásaira továbbra is várja
az egészséges 18 és 65 év közötti véradókat!
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DIA VIRÁGKÖTÉSZET
Vágott és cserepes virágok, tápoldatok,
virágföldek, kaspók, fonott áruk,
csomagolópapírok stb.
Vállalom rendezvényekre
virágkompozíciók, kosarak,
csokrok, asztali díszek készítését,
valamint temetésre kegyeleti díszek
(koszorúk, sírcsokrok stb.)
készítését, kiszállítását.
Telefon: 06/70-339-7561
06/30-878-5881

Biharkeresztes, Hunyadi u.22 szám
alatt üzlet KIADÓ vagy eladó,
berendezéssel, nagy parkolóval!
Erdélyi Attila
Telefon: 06/30-2296-025

TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS!

Megnyílt: Utánfutó kölcsönző a Nyugati
Sörkert udvarán (Damjanich út 34.)
Nyitva:7-22-ig
Ár: 300Ft/óra
Ne sokat költsön vegyen inkább kölcsön!
Tel:06/54-425-667
Új szolgáltatás a
LOTTÓZÓBAN!
Vegytisztítás!
Itt a báli szezon, bepiszkolódott
kosztüm, öltöny, kabát
tisztítása rövid határidőre,

alacsony áron!!!
HIRDESSEN A KERESZTESI HÍREKBEN!

-

Temetések lebonyolítását teljes körűen a
legmagasabb színvonalon biztosítom.
Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben
Folyamatos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti
érzéseket tiszteletben tartó szállítás
Színvonalas temetési autó
A környék legbővebb választékát nyújtó bemutatóterem
Szolid árak
Ügyelet éjjel-nappal
Halasztott vagy részletfizetési lehetőség, kamat
nélkül
Sárköziné Éles Rózsika
Biharkeresztes, Kossuth u. 20.
Tel: 54/430-168; 30/ 395-9066; 30/ 205-8329

Kiadó: Biharkeresztes Város Képviselő-testülete
Felelős kiadó: Gróza Zoltánné
Szerkeszti: A szerkesztőbizottság
Megjelenik: 1700 példányban
Nyomdai munkák: PIREMON Nyomda Debrecen
FV.: Becker György vezérigazgató
ISSN: 1419-967X
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Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Temetések ügyintézése és lebonyolítása
Temetkezési kellékek árusítása, Éjjel-nappali ügyelet

BÁRÁNY ALÍZ
4115.Ártánd, Rákóczi u. 88/a.
Érd.: Bárány László, Biharkeresztes Rákóczi u. 6.
Tel: 54-430-581, 06-20-339-3278, Dia Virágbolt:06-70-339-7561
Bemutatóterem: Biharkeresztes, Piactér

SÍRKŐKÉSZÍTÉS - NAGY TAVASZI
AKCIÓK
ÚJ TELEPHELLYEL; MOSTMÁR BIHARKERESZTES,
IRINYI ÚT 1. SZÁM ALATT (VOLT TEBERÁN MŰHELY) IS VÁROM MEGRENDELÉSEIKET

Tisztelt Ügyfeleim!
2012-ben is várom Önöket élet-, lakás-, vagyon- , gépjármű-, vállalati vagyon- és felelőség biztosítással kapcsolatos Ügyintézéssel, valamint a nyugdíjrendszerben
történt változással kapcsolatosan (öngondoskodási
megoldások).
Elérhetőségem 2011. decembertől:
Biharkeresztes Kölcsey u 27. (Autós boltban)
a volt KTSZ
Hétfő : 09:00 - 13:00
Csütörtök: 14:00 - 17:00
Eltérő időpontban kérem, hívjanak a 06 30/5600247-es
telefonszámon vagy a fenti címen hagyjanak üzenetet.
Nyeste István
Aegon területi képviselő

RÉSZLETFIZETÉS - INGYENES IGÉNYFELMÉRÉS TAVALYI ÁRAK - DINAMIKUS, SZAKSZERŰ
MUNKAVÉGZÉS!
ELÉRHETŐSÉG: ÁTYIN IMRE
/EGYÉNI VÁLLALKOZÓ/
H - P: 7 - 16 H-IG BIHARKERESZTES, IRINYI ÚT 1.
VAGY KÖRÖSSZEGAPÁTI, KOSSUTH ÚT 1.
16 H UTÁN ÉS HÉTVÉGÉN:
BIHARKERESZTES, SZÉCHENYI U. 28.

ELADÓ
900 négyszögöl föld a biharkeresztesi
szőlőskertben 36 db termő gyümölcsfával,
2 db fúrott kúttal,tégla építésű pajtával,
a szőlőskert legmagasabb pontján, a toldi úti
temetővel szemben, közvetlen a kövesút mellett.
Érd: 06/54-425-869-es telefonszámon.

Balkus Autófényező Kft.
4110, Biharkeresztes, Osváth Pál u. 44.

Tel.: 06/30 223 3609
E-mail: balkuskft@citromail.hu
Szárítókamrás fényezés, számítógépes színkeverés
Gépjárműfényezés:

Karosszériajavítás:

- javítófényezés (foltjavítás)
- részleges javítás (elemek fényezése)
- teljes fényezés
- speciális fényezések (airbrush technika)
- ipari célú fényezések
- egyedi fényezések

- sérült, karambolos gépjárművek karosszéria
elemeinek javítása

Gépjármű polírozás:

Fényszóró felújítás:

- kisebb esztétikai hibák, karcolások eltüntetése

- elmattult, elöregedett fényszóró
burkolatok felújítása.

Szaktanácsadás!!!
25 éves szakmai tapasztalat, a régióban, a legalacsonyabb ár-érték arány. Kérje telefonon árajánlatunkat.
Bejelentkezés telefonon, vagy személyesen a fenti címen.

Tisztelettel: Balkus Gellért ügyvezető

16. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

VAJAS-AUTÓSBOLT
AUTÓSZERVÍZ- GUMISZERVÍZ
Számítógépes motordiagnosztika
MINDEN TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰ
HIBAKÓD KIOLVASÁSA-TÖRLÉSE

ÁRUSZÁLLÍTÁS, BÚTORSZÁLLÍTÁS, HÁZHOZSZÁLLÍTÁS,
ZÁRT KISTEHERAUTÓVAL

Vajas Miklós Biharkeresztes, Nap u. 15.
Tel: 06-30/9584-941

