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Tisztelt Választópolgárok!
Már több forrásból is értesülhettek arról, hogy a köztársasági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki az
országgyűlési képviselők megválasztásának két időpontját.
Ez azt jelenti, hogy az előző országgyűlési képviselő-választás óta eltelt négy év, a jelenlegi országgyűlési
képviselők megbízatása lejár, ezért a választópolgároknak most kell dönteni arról, hogy a következő négy éves
ciklusban kik legyenek azok, akik képviselik őket a Parlamentben.
Ki jogosult arra, hogy ebben a döntési folyamatban részt vegyen?
A magyar alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar
állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen.
Szavazni tehát nem kötelező, azaz a szavazás nem állampolgári kötelezettség, hanem olyan állampolgári
jogosultság, amely alapján minden választópolgár szabadon, minden hátrányos következmény kilátásba helyezése
nélkül, maga döntheti el, hogy élni kíván-e a szavazati jogával.
Ehhez a döntéshez azonban jó tudni, hogy nyilvánvalóan csak az a választópolgár járulhat hozzá az ország rövidebb
és hosszabb távú jövőjének alakításához, aki az országgyűlési szavazás napján (napjain) a szavazati joga
gyakorlásával, a leadott érvényes szavazatával kinyilvánítja a választói akaratát. Ha sokan teszik ezt, nagyobb az
esélye annak, hogy a több, de szándékában egyező akarat olyan eredményre vezessen, ami Magyarországot
élhetőbbé, jobbá teszi a benne élőknek, és vonzóbbá azoknak, akik a határain túlról érdeklődnek iránta.
Hogyan lehet gyakorolni a választójogot, a szavazati jogot?
A választójoggal rendelkező állampolgárok adatai a választást megelőzően felkerültek egy ún. névjegyzékre,
mely névjegyzék a választójoggal rendelkezők lakóhelye (állandó lakcíme) szerint kialakított szavazókörönként
készült el.
Az országgyűlési képviselő-választáson csak azok szavazhatnak, akik a névjegyzékben szerepelnek, és
mindenki csak abban a szavazókörben adhatja le a szavazatát, amelyiknek a névjegyzékében szerepel. Ebből
a gyakorlatban az következik, hogy ha valaki lakóhelyet változtatott, és oda nem jelentkezett át (nem az új lakóhely
van a személyi igazolványában, vagy a lakcím kártyáján feltüntetve), akkor az új lakóhelyére történő
bejelentkezésig csak a régi lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Ezzel összefüggésben hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy a vonatkozó jogszabályok előírják a lakcímváltozásnak a hatóságnál (polgármesteri hivatalnál) történő
bejelentési kötelezettségét, mely kötelezettségnek jelenleg a változás bekövetkezésétől számítva igen rövid idő alatt,
három napon belül, kell eleget tenni. Most tehát kétszeresen is „jól jár” az, aki rendezi a lakcímével kapcsolatban
esetleg fennálló tisztázatlan jogi helyzetet, hiszen egyrészt teljesíti a lakcímváltozás bejelentési kötelezettségét,
másrészt, kényelmesebben, az új lakóhelyének megfelelő szavazókörben szavazhat.
Ezen túl, a névjegyzék készítésénél is előfordulhatott olyan pontatlanság, ami miatt nem helyes a névjegyzéken
feltüntetett lakcím, de ez a hiba is orvosolható a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi Választási Irodánál.
A névjegyzékbe való felvételről minden választópolgár névre szóló értesítést kap, ún. kopogtató cédulát, amelyet
nem kötelező a szavazáshoz magával vinnie, de célszerű. Célszerű, mert ezen a cédulán fel van tüntetve a
választópolgár névjegyzékbeli sorszáma, így gyorsabban ellenőrizhető az adott helyen gyakorolható
választójogosultsága.
A kopogtató cédula tehát nem feltétele a szavazásnak, ellentétben a személyazonosság és a lakcím hitelt
érdemlő igazolásával, melyek nélkül a szavazatszámláló bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.
A kopogtató cédulával együtt minden választópolgár kapott egy ajánló szelvényt is, melyen az egyéni jelöltekre,
helyesebben egy egyéni jelöltre adhatja le az ajánlását. Mert érvényesen mindenki csak egy ajánlást tehet, a többes
ajánlás mindegyike érvénytelen. Az ajánlás további érvényességi kelléke, hogy az ajánlószelvény minden rovata
olvashatóan legyen kitöltve, és hogy az ajánlószelvényt az ajánló saját kezűleg aláírja. Jelöltet ajánlani a szavazást
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megelőző 23. napig, azaz 2010. március 19. napjáig úgy lehet, hogy az előzőek szerint kitöltött ajánlószelvényt
átadják a jelöltnek vagy a jelölő szervezetnek, ill. az őket meghatalmazással képviselő személynek.
Hol és hogyan történik a szavazás?
Már szóltunk róla, hogy minden választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, és az értesítőn (az ún. kopogtató
cédulán) feltüntetett szavazókörben szavazhat. Amennyiben a választópolgár a mozgásában akadályoztatva van,
azaz akár tartós, akár eseti ok miatt az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy a szavazás céljából elmenjen a
szavazóhelyiségbe, úgy a szavazás napját megelőzően a jegyzőtől írásban kérheti, hogy a szavazata leadását
mozgóurna kiküldésével tegyék számára lehetővé. Ugyanez, a szavazás napján, szintén írásban, a szavazatszámláló
bizottságtól kérhető.
Már arról is említést tettünk, hogy minden választópolgár csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát
és a lakcímét megfelelően igazolja a szavazatszámláló bizottságnak:
a) a lakcímet is tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal (azaz a régi típusú személyi
igazolvánnyal), vagy
b) a kártya formátumú érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
c) az érvényes útlevéllel, vagy
d) a 2001. január 1-jét követően kiállított, érvényes kártyaformátumú vezetői engedéllyel.
A személyazonosság b)-c)-d) pont alattiak szerinti igazolása csak érvényes lakcímigazolvány egyidejű
bemutatása mellett fogadható el.
Az a választópolgár, aki a választás első vagy második fordulójában a szavazás napján a lakcímétől távol, más
magyarországi településen kíván szavazni, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján (a meghatalmazás csatolása mellett) 2010. április 9-ig lehet
kérni a lakóhely szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől, azaz a település jegyzőjétől. Igazolás ajánlott
levélben is kérhető úgy, hogy a kérelem legkésőbb 2010. április 6-ig megérkezzen a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodához. 
Fontos, hogy igazolás kiadására csak az első fordulót megelőzően kerülhet sor, még olyan esetben is, ha a
választópolgár csak a második fordulóra kéri annak kiállítását. Ha a választópolgár mindkét fordulóra igazolást
kér, a két igazolást egy nyomtatványon fogja megkapni.
Amennyiben a választópolgár az igazolás kiadását követően mégis úgy dönt, hogy a lakóhelye szerinti
szavazókörben és szavazóhelyiségben kíván szavazni -a korábban kapott igazolás leadásával!- 2010. április 8-ig
kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy vegye vissza őt a lakóhelye szerinti
szavazókörbe.
Az a választójogosult, aki a választás napján külföldön tartózkodik, a lakóhelye szerint illetékes helyi
választási iroda vezetőjétől kérheti a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét személyesen, meghatalmazott
útján, vagy ajánlott levélben úgy, hogy a kérelem az első fordulót megelőző 23. nap 16.00 óráig (2010. március 25én 16.00 óráig) megérkezzen a helyi választási irodához.
Az általános szabály szerint szavazni a szavazás napján, a lakóhely szerinti szavazókör szavazóhelyiségében
személyesen, reggel 6 órától este 19 óráig lehet. A szavazat a választójogosult jelenlétében lepecsételt
szavazólapokon adható le. A szavazólapok átvételét a választójogosult a névjegyzék aláírásával igazolja. A
szavazás titkosságának biztosítása érdekében javasolt (de nem kötelező) a szavazófülke használata.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást
metsző vonallal lehet (+ vagy X).
A szavazatszámláló bizottság a kitöltésnél elrontott a szavazólapot, amennyiben a választópolgár ezt a tényt a
szavazólap urnába történő bedobását megelőzően jelzi, a rontott szavazólap egyidejű bevonása mellett, egy
alkalommal kicseréli.
Tisztelt Választópolgár!
Közös érdekünk a választás jogszerű és eredményes lebonyolítása. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése van,
vagy egyéb segítségre szorul, kérjük, a választás napját megelőzően forduljon bizalommal a Polgármesteri
Hivatalban működő Helyi Választási Irodához, a választás napján pedig a szavazatszámláló bizottságokhoz!

FIGYELEM!
Értesítjük a csorvási 6. számú szavazókör választópolgárait, hogy az országgyűlési képviselőválasztáson - az Egészségház felújítása miatt - a szavazataikat új szavazóhelyen, a Bocskai utcai
óvoda épületében adhatják le.
Helyi Választási Iroda
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Tanösvény öregapámhoz
Az elmúlt év végén kezembe került a Népszava
november 19-ei száma, amelyben Horváth Ildikó a
lap újságírója igen érdekes cikket írt. „Tanösvény
öregapámhoz” a cikk címe. Mivel ez a cikk, azon
túl,
hogy
több
megállapítás
általános
érvényességű,
azért
mégis
csak
rólunk
csorvásiakról szól. „Fel sem tudom sorolni,
hányféle vér kering bennem. Hányféle vallásnak
hódoltak eleim. Maradjunk abban, hogy
legkarakteresebbnek talán apai nagyapám tűnt a
maga „vastagnyakú kálvinistaiságával”. Egy sáros
alföldi faluban élt és tanított, merthogy
igazgatótanító és tekintetes úr volt, úgy bizony.
Gyötör a lelkiismeret, hogy oly ritkán keresem fel
a régi református temetőben elbúvó vadrózsával,
burjánzó gyomokkal benőtt sírját. Azzal
csitítgatom magam: van nekem látogatni való
kilenc sírom Budapesten. Nemrég azonban
lányom odakíváncsiskodott. A közeli fürdőhelyen
nyaralt, s rávette családját, hogy kutassák fel a
dédapa sírját. Megtalálták, és mindjárt földbe
gyökerezett a lábuk. A sír mellett kis tábla állt, a
táblán többsoros szöveg. Nagyapám életrajza.
Jöttek haza a gyerekek a fotókkal. Elhűlve
mutogatták
a
sorokat.
A debreceni kántortanítóképzőről, munkájának
állomásairól, a csorvási kezdetekről, amikor is
1907-et írtak, és ahol feleségével, nagyanyámmal
együtt vágtak bele az új életbe. Nagyapám
megjárta az első világháborút, tudatja a tábla. Így
igaz, még azt is kiderítette valaki, hogy
megsebesült. A húszas években jobbról és balról is
támadások érték – ez is igaz –, végül kénytelen
volt nyugdíjba menni. A reformátusegyház adott
neki menedéket, ahol is tekintélye helyreállt.
Ötvenkilenc éve halt meg, de rég is volt.
Káprázatnak véltem a táblát. Felocsúdva azonban
nyomozásba kezdtem. Talán az egyház? Hiszen
kántori tisztséget is betöltő nagyapám hangja
évekig átjárta az egyszerű templom belsejét, ujjai
gyönyörű zsoltárok hangjait ütögettek le az orgona
töredezett billentyűin. De nem. A telefonhoz
hívott lelkésznő felvilágosított, hogy alighanem
iskolások a tettesek. Volt ott egy szakkör, annak
tagjai kutatgattak a település régi tanítói után, s
tanösvényt építettek hozzájuk. Megköszöntem az
információt, azután bőgtem egy keveset. Nagyon
mesebeli és nagyon szép színű ez a történet
szitkoktól, gyűlölködésektől, kirekesztésektől
harsogó világunkban. Heteket vártam, míg végre
rászántam magam, hogy felhívjam az immár

várossá
cseperedett
Csorvás
iskoláját.
Nyaralásaimból emlékszem az épületre. Akkor
egyszerű hosszú ház volt, gömbakácokkal végigültetett utcában. A vonal túlsó végén Bencsik
János igazgató köszönettel viszonozta köszönetemet. Tanösvényprogrammal készültek egy
pályázatra egy lelkes helytörténész, Kasuba István
segédletével. A gyakorlati munkát bizonyos
Mocsári Erzsébet tanárnő vállalta. A szakkör
tagjai feltérképezték a régi tanítók nyughelyeit, s
akadt egy tanár Budur Sándor, aki kifaragta a
táblákat. Ennyi. Milyen egyszerű történet. Mégis,
világol a kor homályában, amelyben élünk. Látom
a gyerekeket, ahogyan széthajtják a bokrokat és
böngészik a fejfák feliratát. Pedig téphetnének
bogárlábat, püfölhetnék egymást, összefirkálhatnák a házfalakat. Eszembe jut egy McKinsey
Company kutatás megállapítása: a diák olyan,
amilyen a tanárja. A tanárok minősége határozza
meg, mit nyújt a gyerek. Tanulásban, egyebekben.
Büszke vagyok. Ez hát nagyapám iskolája.”

Miután Horváth Ildikó újságíró szavainak minden
sorával egyetértek, úgy gondoltam megkeresem
ezt a hölgyet, akit én tiszteletbeli csorvásinak
tartok, nem származása, hanem a fent leírt
gondolatmenete alapján. Megkértem, hogy
nagyapjáról, akinek arcára már nagyon kevesen
emlékezhetnek, küldjön egy fényképet. A mellékelt
fényképen az igazgató úr látható egykori csorvási
házuk udvarán(Kölcsey utca), Laci unokájával.
Kasuba István
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Tájékoztató
a csorvási önkormányzati adóhatósághoz
teljesítendő fizetési kötelezettségekről
Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni
annak a magánszemélynek, aki az önkormányzat
illetékességi területén ingatlan tulajdonjogával, illetve
nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával
rendelkezik. Az adó mértékét – törvényi keretek között –
a Képviselő-testület önkormányzati rendeletben határozza
meg. Csorváson 2010. január 1-jétől ingatlanonként
5.000.- Ft/év, tanyaingatlan esetén 2.500.- Ft/év a
kommunális adó mértéke.
A tulajdonjogban bekövetkező változásról bejelentést kell
tenni ( adásvételi szerződés) a Polgármesteri Hivatal 7.sz.
irodájában.
Gépjárműadó alanya az a személy aki a jármű-nyilvántartásban (hatósági nyilvántartásban) az év első napján
üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként
szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba
helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki a forgalomba
helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági
nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
A törvény szerint a személygépkocsik és a motorkerékpárok esetén a gépjármű kora /gyártási éve/ és
teljesítménye alapján meghatározott differenciált adómértéket kell fizetni, az alábbiak szerint:

-a gyártási évben,
és az azt követő 3 naptári évben
345 Ft/kW,
•
- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
- a gyártási évet követő 16. naptári évben
•
és az azt követő naptári években
140 Ft/kW.
Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömeg, vagyis az önsúly.
Az adó alapja a tehergépjármű esetében a hatósági
nyilvántartásban feltüntetett saját tömeg, önsúly, növelve
a tehergépjármű terhelhetőségének, (raksúlyának) 50%•
ával.
Az adó mértéke minden megkezdett 100 kg után 1380 Ft.
A légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű
nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetében 1200.Ft/100kg.
2010. január 01. napjával módosultak a gépjárművek
adás-vételével kapcsolatos rendelkezések.
Főbb változások:
• A 304/2009. (XII.22.) Korm. rendelet módosítása miatt az
adás-vételi
szerződések
kötelező
adattartama
megváltozott, több adatra van szükség, mint azokban a
szerződésekben,
melyek
jelenleg
pl.
a
nyomtatványboltokban elérhetőek.
Az adásvételi
szerződés kötelező tartalmi elemei a következők:
1. a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének
meghatározása,

2. a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító
(rendszám alvázszám) és gyártmány adatai,
3. a felek személyazonosító adatai (családi és utóneve,
születési helye és ideje, anyja születési családi és
utóneve, a személyazonosságát igazoló okmány
sorszám adata, valamint lakcím adata,
4. jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének
adatai, székhelyének címe, cégjegyzék-, illetőleg
nyilvántartási száma,
5. a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és
törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásánakátvételének ténye, időpontja,
6. a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja,
7. a jogügylet hatálybalépésének napja,
8. a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti
bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási
hatóságnál a tulajdonjog változás hatályba lépését
követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül,
9. a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő
joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának,
illetve
bejelentési
kötelezettség
késedelmes
teljesítésének jogkövetkezményeit.
A vevőnek továbbra is 15 nap áll rendelkezésére, hogy a
gépjárművet átírassa, viszont az eladónak 5 munkanapon
belül kell az adásvételi szerződés egy példányát az
Okmányirodában leadnia.
Az eladónak a gépjármű értékesítése előtt – amennyiben
korábban banki hitel volt a gépjárművön – töröltetnie kell
az Okmányirodában a záradékot, mivel ellenkező esetben
az adás-vételi szerződés nem fogadható el.
A 35/2000. (XI.30.) BM rendelet módosítása kapcsán
történő változásokról:
A tulajdonos (üzembentartó) kérelme alapján a
járműnyilvántartásba rögzítésre kerülhet egy telefonszám
vagy elektronikus levélcím is.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen
kérdése van, keresse fel az Okmányirodát, ahol az
ügyintézők a segítségére lesznek.
A helyi iparűzési adó legfontosabb változásai 2010.
évtől:
Helyi iparűzési adót kell fizetni annak a vállalkozónak,
aki az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végez. Az
állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után a
fizetendő adó mértéke nem változott, 2010. január 1-jétől
továbbra is az adóalap 2%-a.
Ideiglenes iparűzési adó fizetési kötelezettség terheli a
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a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytató
összefüggő adókötelezettségüket az önkormányzati
vállalkozót, aki az önkormányzat illetékességi területén
adóhatósághoz
teljesítik,
a
tevékenységüket
nem rendelkezik telephellyel. Az adó mértéke minden
2009.december 31-ét követően megszüntető adózók,
naptári nap után 1.000.- Ft.
2010. január 1-jétől kezdődő időszakot érintő
adóügyeiben az állami adóhatóság jár el.
b.) építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti
erőforrást feltáró és kutató vállalkozót feltéve, hogy a
folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység Az Okmányiroda tájékoztatója az egyéni vállalkozói
időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésről:
éri el a 181 napot. Az adó mértéke minden naptári nap
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
után 5.000.-Ft.
2009.évi CXV.törvény 2010. január 01. napján lépett
hatályba, mely szerint az egyéni vállalkozói tevékenység
A 2010. január 1-jétől kezdődő adóévet érintően a megkezdésének feltétele a tevékenység elektronikus
helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket az úton történő bejelentése az ügyfélkapun keresztül.
Állami Adóhatóság (APEH) gyakorolja.
Személyes megjelenés esetén, amennyiben nem
- A 2010-ben tevékenységüket kezdő, továbbá az rendelkezik saját ügyfélkapuval, az személyesen és
adóévben átalakuló adózók a bejelentkezést, és az előleg- térítésmentesen az okmányirodában létesíthető. A
továbbiakban az egyéni vállalkozói tevékenység
bevallást is az APEH felé teljesítik
szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével,
- 2010-ben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet
valamint a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások
folytató vállalkozók is már az APEH-hoz jelentkeznek be,
kizárólag elektronikus úton, saját ügyfélkapun keresztül
és nyújtják be a bevallást.
kezdeményezhetők. Az egyéni vállalkozói igazolvány a
A 2010.január 1-jét megelőzően kezdődött adóéveket tevékenység megkezdésének és folytatásának nem
érintő kötelezettségeket még az önkormányzati feltétele, az külön, személyesen benyújtott kérelemre,
adóhatóság felé kell teljesíteni.
illeték
megfizetése
mellett
kiadható.
Azon
vállalkozóknak,
akik
elektronikus
úton
már
bejelentették,
• 2010. március 15-éig esedékes helyi iparűzési
adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell vagy későbbiekben kívánják bejelenteni tevékenységük
megfizetni a korábban kibocsátott fizetési meghagyás szünetelését, megszüntetését vagy változását, a
bejelentéssel egy időben le kell adniuk a náluk lévő
alapján.
vállalkozói igazolványt, enélkül ugyanis nem érkezik
• 2010.május 31-éig még az önkormányzati
meg számukra elektronikus úton a visszaigazolás!
adóhatósághoz kell a 2009-es adóévről a bevallást
Mindaddig,
amíg
nem
adják
le
vállalkozói
benyújtani, és az adót az önkormányzati adóhatóság
igazolványukat, az egyéni vállalkozók Országos
felé kell megfizetni. Kérjük a határidő pontos
Nyilvántartásában nem lehet a változást átvezetni, ami a
betartását, mivel a bevallás adataiból történő
gyakorlatban azt jelenti, hogy az APEH nem fogja látni
adatszolgáltatást az önkormányzati adóhatóság is
a változást, tehát az elektronikus ügyindítás oka addig
határidőre teljesíti az APEH felé.
nem valósul meg, amíg az igazolvány leadásra nem kerül.
E bevallásban a 2010.szeptemberében és a 2011. Az
igazolvány
leadása
történhet
személyesen,
márciusában esedékes adóelőlegeket is be kell meghatalmazott vagy postai úton is. Orosháza város
vallani az önkormányzati adóhatóság felé, azonban honlapján lévő „egyéni
vállalkozói ügyintézés
ezek összegét megfizetni már az APEH felé kell. A elektronikus úton „linkre lépve, közvetlenül elérhető a
2010. szeptember 15-éig esedékes adóelőleg összege: www.nyilvantarto.hu portál idevonatkozó oldala is.
a 2009. adóévi adó és a 2010. március 15-éig
esedékes előleg pozitív különbözete; a 2011. március
15-éig esedékes adóelőleg összege pedig a 2009. A magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, az
iparűzési adó első féléves részletét március 16-áig
adóévi adó fele.
fizethetik be késedelmi pótlék mentesen.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önkormányzati
adóhatóságnál fennálló túlfizetések APEH-nél
Talajterhelési díj
történő figyelembe vételére nincs lehetőség.
• Fizetési könnyítési, mérséklési kérelmeket az A talajterhelési díjat a 2009. január 1-jétől december 31önkormányzathoz kell benyújtani, ha a 2010. adóévet éig terjedő időszakra, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit
megelőző időszakra vonatkozik, valamint a 2010. Kft. által szolgáltatott ivóvíz-fogyasztási adatok alapján
március 15-éig teljesítendő előleg kötelezettséget kell bevallani és megfizetni, 2010. március 31-éig.
érinti. Az ezt követően esedékes kötelezettségek A bevalláshoz mindenki postán kapja meg a szükséges
tekintetében a fizetési könnyítésre és mérséklésre nyomtatványt. A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott
irányuló kérelmeket az APEH-hoz kell előterjeszteni. víz mennyisége. Mértéke: 180.- Ft/m³.
• A
tevékenységüket
2009.december
31-éig
megszüntető adózók a helyi iparűzési adóval
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LEADER lehetőségek Csorváson
Csorváson, ha elhangzik az a szó, hogy „Líder” akkor
egyre többen tudják, azt, hogy a csorvási rendőrség
épületében van egy iroda, ahol pályázatok után lehet
érdeklődni, sőt pályázatokat lehet beadni, többnyire a
nyerés esélyével. Az Európai Unió vidékfejlesztési
pályázatok támogatására 1, 4 milliárd forint befektetését bízta ránk, a magyar vidék fejlesztésének szándékával. Azzal, hogy kilenc ember kapott munkát az
irodánkban, egyúttal azt is jelenti, hogy újabb csorvási
munkahelyek jöttek létre hat embernek teljes, három
embernek pedig rész munkaidőben. Több mint egy éve
dolgozunk és munkánk nyomán már félmilliárd forint
talált gazdát, ezek közül nagyon sok Csorvásra került.
Ennek eredményeként rövidesen megkezdi termelést, a
biobrikett gyártó kisüzem, amelyre a pénzügyi
lehetőségeket a LEADER program megteremtette, ez
már nyertes pályázat. Megújul a csorvási Római
Katolikus parókia is, amely Csorvás egyik legszebb
épülete, mai is.
2009. novemberében lezárult a IV. tengelyes LEADER
pályázatok első körének beadási határideje.
A Hajdúvölgy-Körösmente HACS 19 célterületére
összesen 67 darab pályázat érkezett be, elsősorban
önkormányzatok és civilszervezetek részéről.
A célterületek tervezésénél főleg a kulturális értékeinkre, hagyományaink ápolására fektettünk nagyobb
hangsúlyt.
A Csorvásról 9 darab pályázat érkezett be, közel 50
millió forint értékben, elsősorban kulturális
rendezvényekre, települési gyűjtemények fejlesztésére,
valamint a sportlétesítmények támogatására, és a

vállalkozások
marketing
tevékenységének
elősegítésére.
A kulturális rendezvényeken belül elsősorban a
gasztronómiai rendezvényeket támogatására van
lehetőség, amellyel hagyományosan megrendezésre
kerülhet a Lakodalmas fesztivál, valamint többcélú
rendezvények sorában a Gazdanap. Ugyancsak
támogatjuk a művészeti fesztiválokat, ezen belül a
fúvószenei, népzenei, komolyzenei, könnyűzenei
fesztiválokat. Ezek a rendezvények sok embert
vonzanak, ezért a turisztikai kínálatunk is bővül.
Fontosnak tartjuk a településünkön a tájházak, helytörténeti gyűjtemények, egyházi gyűjtemények bemutatását, amelyre szép számmal érkeztek pályázatok
Csorvásról.
Létrejöhet
egy
Szlovák
tájház,
Népművészeti Alkotóház, Népművészeti bemutatóterem és helyi gyűjtemény.
A Csorvás Sportjáért Alapítvány jóvoltából felújításra
kerülhet a tornacsarnok, valamint új eszközök
beszerzése nyílik lehetőség.
A Hajdúvölgy – Körösmente HACS-nál jelen pillanatban ezen pályázatok feldolgozása történik, és
időközben a III. tengelyes pályázatok is lezárultak,
amelyre 31 pályázat érkezett be.
A IV. tengelyes LEADER pályázatok újra kihirdetésre
kerülnek, előre láthatólag április 1-től, amelyre várjuk
az újabb vállalkozó kedvűek pályázatait a HajdúvölgyKörösmente HACS munkaszervezetének irodájába.
(Csorvás, Rákóczi u. 17. érdeklődni a 06/66 258-035ös telefonszámon)
László Nikolett – LEADER irodavezető

MEGHÍVÓ

POZVÁNKA

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Csorvás,

Slovenská Menšinová Samospráva
Čorváš, spolok Čorvášských slovákov

Szeretettel meghívja Önt és Ismerőseit a
2010. február 27-én tartandó
VIII. Hagyományőrző Disznótorra
és Szlovák Napra

Vás a Vašich známych srdečne pozỳva na
VIII. Tradičnú zabíjačku
a Slovenský deň
27. februára v 2010

Program:

Program:

07.30 Gyülekezés az Új Művelődési Házban
08.00 Szalmával, fával való pörzsölés
10.00 Kiállítás megtekintése
11.30 Ebéd
13.00 Pogácsa, pálinka verseny
eredményhirdetése
14.30 Kulturális műsor
17.00 Vacsora, Bál

Szeretettel várjuk Önöket!
Támogatónk: Csorvás Város Önkormányzata

07.30 Príchod do Nového Vzdelávacého Domu

08.00 Opaľovanie brava slamou a drevo
10.00 Vỳstavná prehliadka
11.30 Obed
13.00 Vyhodnotenie sútaže pagáčiky a
varenie páleno
14.30 Kultúrný program
17.00 Večera, Bál
S radosťou Vás očakávame!
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IN MEMORIAM
Életének 82. évében elhunyt
Dr. Rozsnyai Jánosné pedagógus. Nagyszénáson született
1928. június 19-én. Csorváson
1950-től élt, férjével három
gyermeket neveltek fel a Petőfi
utcai otthonukban. Búcsúztatása 2010. február 12-én
Csorváson, majd ezt követően temetése Orosházán
történt.
Legelőször azt kell elmondanom, hogy Dr. Rozsnyai
Jánosné példaértékű tanító volt; a szó legnemesebb
értelmében.
Tanítói oklevelét 1947-ben Szarvason szerezte.
Pályáját 1948. szeptember elsején kezdte Nagyszénáson, az orosházi úti tanyai iskolában. Visszaemlékezésekor 2007-ben a következőket mondta a
kezdetről: 104 tanulóval ketten foglalkoztak az 1-8.
osztályban, egyetlen nagy teremben. Az 1-4. osztály
8-12 óráig, az 5-8. osztály 13 órától 17 óráig tanult,
naponkénti váltással. A tanítási hét szombaton délután
5-kor fejeződött be. Víz az udvari kerekes kútból,
fűtés fával esetleg szénnel a kályhában, világítás:
petróleum lámpa, önellátás. Ennek ellenére az iskola
örömpedagógia volt, ahol minden gyerek megtalálta a
feladatát. A szülők maximális támogatásával a tanulók
a követelményeket jól teljesítették, sőt az orosházi
tanulmányi versenyen a negyedikesek első helyezést
értek el számtanból.
A mi iskolánkban Csorváson 1960.szeptember l-jétől
dolgozott 1985-ig, nyugdíjazása után még két tanévben
kiemelkedő színvonalon.

Igazgató elődeim minősítéseiből néhány megállapítás.
Szécsényi László 1961:
„Osztályában rend és fegyelem volt. A gyenge
előmenetelű tanulókkal órákon kívül is sokat
foglalkozott, rendszeresen korrepetálta őket. Jó
kapcsolatot alakított ki a munkatársakkal, a
családlátogatásokat lelkiismereten elvégezte."
Miklya Sándor 1975
„Az egyéni bánásmód elvét kiemelten alkalmazta a
felkészítésben és az értékelésben is. Tanulóit
rendszeresen felkészítette kulturális szereplésekre, a
járási kisdobos szemlén 1974-ben ARANY minősítést
értek el. A szülőkkel igen jó kapcsolatot alakított ki."
Kiemelkedő munkájáért 1975-ben megyei tanácselnöki
dicséretben részesült, különös tekintettel az 1-2.
évfolyamon végzett tevékenységéért, 1984-ben a
Magyar Úttörők Szövetsége dicsérő oklevelét vette át
rajvezetői munkájáért.
Edit néni igazi közösségi ember volt. Aktív tagja volt a
munkahelyi Darvas József kollektívának, a Pedagógiai
Bizottságnak, a Csorvásiak Baráti Társaságának, a
Csorvási Mozgáskorlátozottak Egyesületének, és a
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületnek. E nagyszerű
ember emlékét szeretettel megőrizzük. Példát merítünk
pedagógusi munkásságából és Juhász Gyula
gondolatával búcsúzunk:
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek."
Bencsik János

ÉRTESÍTÉS
70 éven felüliek szemétszállítási díjáról
Az önkormányzat a 70 éven felüliek szemétszállítási díját 2001. év óta költségvetése terhére önként
vállalt kötelezettségként átvállalta. Értesítjük az érintetteket, hogy a Képviselő-testület a 2010. évi
költségvetése elfogadásával összefüggésben a 70 éven felüliek szemétszállítási díjának a szolgáltató
felé történő kiegyenlítését megszüntette.
2010. március 1. napjától az Orosházi Városüzemeltetési ZRT a 70 éven felüliek részére is számlát állít
ki a tényleges közszolgáltatásról, melyet a lakosnak kell teljesítenie.
A továbbiakban a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak a lakásuk fenntartásával kapcsolatos
rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújt az önkormányzat.
Tájékoztatásul: a lakásfenntartási támogatásra az a személy jogosult, akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,
jelenleg 42.750,-Ft-ot, feltéve, hogy a lakásfenntartás jogszabályban meghatározott, elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja.
A lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban a Szociális és Hatósági Iroda
munkatársai felvilágosítást adnak.
Polgármesteri Hivatal
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Véradás 2009…
2009-ben a városban négy alkalommal volt
kiszállásos véradás. A négy alkalommal 212 fő
jelent meg a véradáson, akik közül kilenc fő
először adott vért. Kevés? Sok? Ítélje meg
mindenki saját értékrendje szerint.
De nemcsak helyben, hanem az orosházi Véradó
Állomáson is harminc fő adott vért, munkahelyi
szervezésben is sok csorvási vesz részt.
Köszönet azoknak, akik az először jelentkező
véradókat /igen fiatalokat/ elhozták magukkal.
A véradás életkorhoz kötött -18és 65 év között
adható vér-.
Véradóink 2009-ben 95,4 liter vért adtak.
Szinte
teljesen
kialakult
véradógárdával
találkozunk.

Így a véradóink közül 10-szeres kitüntetési
fokozatban és apróbb tárgy-jutalomban 13 fő, 20szoros kitüntetési fokozatban 5 fő, 30-szoros 7 fő,
míg 40-szeres kitüntetési fokozatban 3 fő
részesült.
Darida István, Domokos Ferencné, Bencsik
József, Kiskó János 50-szeres, id. TotoránTotorán
Béla, Lovas János 60-szoros véradásért a központi
ünnepségen részesült elismerő oklevélben és tárgy
jutalomban.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
a
segítőkészségét minden véradónak, és kívánunk
hosszú egészséges életet!
Vöröskereszt
véradásszervezője

Karácsony Kupa 2009.
A tavalyi évben megrendezésre került Csorváson A kétnapos tornán, mely december 22-23.-án
az Általános Művelődési Központ szervezésében zajlott, négy korosztályban négy település,
általános iskolások részére az
összesen 18 csapata mérte össze
igen
tekintélyes
múltra
tudását. A helyezett csapatok
visszatekintő gyermeklabdarúgó
mellett különdíjak is kiosztásra
" Karácsony Kupa ".
kerültek minden korosztályban.
A rendezvény lebonyolításában és
Néhány év szünet után ismét
szervezésében hathatós szerepet
szeretnénk
hagyományt
vállalt a Csorvás SK Labdarúgó
teremteni,
ezáltal
a
Szakosztálya és a Csorvás
lehetőségekhez mérten jövőre is
Sportjáért Alapítvány.
meghirdetjük a tornát, melyre
még több iskola korosztályos
Köszönjük!
csapatait próbáljuk csábítani.
Zsiga Iván
ÁMK Csorvás

 –––––– 
Anyakönyvi hírek
Születések:

Halálesetek:

Mátó Zsolt és Nagy Krisztina fia - Ádám

Dajka Sándorné (Sztvorecz Erzsébet 1924);
Fári Imréné (Bakos Margit 1925); Győri István Pál
(1935); Hunya Mátyásné (Csapó Rozália 1923);
Huszár Ferencné (Murvai Julianna 1922);
Kelemen Andrásné (Máyer Anikó 1963);
Menezdorf Sándor (1927); Ökrös Sándor András
(1932); Schnitzer Endréné (Stegelmayer Mária 1933);
Szénási Gyuláné (Sütő Terézia 1960); Sznopek László
(1951); Takács István (1933);

Fruzsa Mihály és Dányi Éva fia – Mihály
Czipó Róbert és Baranyai Marianna leánya - Tímea

