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Immár hagyomány,
hogy a jelképesen ér-
telmezett „nagycsalád”,
vagyis a városi közössé-
gek közös ünnepi előadá-
saikkal teszik hangulato-
sabbá, ünnepibbé a közös
karácsonyi készülődést.
Legbájosabb számunkra,
amikor szeretteink, gye-
rekeink kedveskednek sa -
ját előadásukkal. 

December 20-án a Vámos -
pércsi Óvoda Pillangó cso-
portjának kedves karácso-
nyi műsorát láthattuk első-
ként A műsort összeállította
és betanította: Szabóné Ko -
csárdi Andrea, Baloghné
Sze mere Márta. A legkiseb-
bek műsorát a Mátyás Király
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 2. évfolya-
mának karácsonyi előadása
a Holle anyó követte. Az
elbűvölő előadást színpadra
állították a második évfo-
lyam pedagógusai: Tarr Ani -
ta, Ádám Magdolna, Hetey
Lajosné, Nagy Gyuláné, Lud -
manné Németh Marianna,
Csere Gabriella. A műsor-

ban közreműködött a Búza -
virág Gyermekkar, vezetője
Ráczné Stummer Ibolya.
A gyerekek előadását köve-
tően került sor a Mindenki
Karácsonyára a Művelődési
Ház melletti parkban. A bet-
lehemezés és kántálás hagyo-
mányát elevenítette fel a

Vámospércsi Népdalkör Sza -
bó Mihályné csoportvezető
szakmai segítségével. Ménes
Andrea polgármester kará-
csonyi köszöntőjét követte a
versenyek eredményhirde-
tése. 

Második alkalommal ke -
rült meghirdetésre a „Leg -
kedvesebb karácsonyi törté-
netem” íróverseny, melyre
18 pályamű érkezett be.
A zsűri Nagy Zsolt 5.a osztá-
lyos tanuló „ A meglepetés”
című írását találta a leghan-
gulatosabbnak, mellyel el -
nyerte az első helyet.
Második he lyezett Medgyesi
Emese 5. osztályos tanuló, a
harmadik pedig Gellén
Gréta 5. osztályos tanuló írá-
sa lett. A „Karácsonyi mézes
csodák” pályázat második
alkalommal került meghir-
detésre. A pályázatra ebben
az évben is álomszép méze-
sek érkeztek. A kiállított cso-
dákat a Művelődési Ház és
Könyvtár előterében lehe-
tett megtekinteni. Az idén

két díjat adott ki a zsűri. Az
első helyezést Ratkai Ist -
vánné nyerte el mézeskalács
házával. A házhoz tartozó
fenyőerdő művészi díszíté-
sével, aprólékos kidolgozá-
sával valódi mestermű volt.
A közönségdíjat Kovácsné
Piránszki Beáta nyerte betle-
hemével. A nyerteseknek
gratulálunk, nézzék meg a
munkákat a művelődési ház-
ban a kiállításon! 

A díjátadást a Nyíracsádi
Ifjúsági Citera Együttes mű -
sora kö vette Szabó Mariann
és Tóth Gyula szakmai veze-
tésével, műsorunkat a Peda -
gógus Kórus előadásával
fejeztük be. Köszönjük a
boradományokat, mellyel
rendezvényünket támogatta
Huszti János, Kathi Antal,
Molnár Imréné, Nagy István
és Dan kó Tamás, illetve kö -
szönjük valamennyi segítő-
nek és közreműködőnek a
munkáját.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Újévi koncert
a református templomban

2014. január 5-én, vasárnap délután második
alkalommal kezdődött az új év koncerttel
Vámospércsen, a református templomban. 

A közös éneket, igehirdetést és imát Ács Ferenc nagy-
tiszteletű úr vezetésével mondták el a megjelent ven-
dégek. Az Újévi köszöntőt Ménes Andrea polgármester
mondta el, kiemelve, hogy nehéz, de sikeres év után
közös összefogással még eredményesebb lehet váro-
sunk az idén, ha a megkezdett terveket sikerül együtt
megvalósítani. A koncert közönségét Mészáros János
Elek, a „Csillag Születik” televíziós tehetségkutató
műsor 2012. évi versenyének első helyezést nyert elő-
adója varázsolta el csodaszép hangjával, kedvességé-
vel. 

A rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, és min-
denki emelkedett lélekkel térhetett haza.

Az iskolások színdarabja a Holle Anyó minden elismerést megérdemlő, 
nagyszerű előadás volt

Vámospércs Városi Önkormányzat képviseletében
Ménes Andrea polgármester és Huszti János 

alpolgármester helyezte el a tisztelet koszorúját
azon az ünnepi rendezvényen, amelyen 
a Bocskai István fejedelem által kiadott 

Korponai Kiváltságlevélben foglalt hajdú 
letelepítésre emlékeztünk. Hajdú őseink 
letelepítésére 408 évvel ezelőtt került sor

A Mindenki Karácsonyán természetesen Jézus 
születését is felelevenítették a diákok

Az idei új évi koncertre nagyon sokan voltak 
kíváncsiak, Mészáros János Elek páratlanul szép

előadással lepett meg minden 
jelenlévő vámospércsit

Tisztelt Vámospércsiek!
Az elmúlt években szinte az
élet minden területén alap-
vető változások történtek a
gazdaságtól a szociális ellátá-
son át az oktatásig. Kép -
viselő-társaimmal és munka-
társaimmal mindent meg-
tettünk azért, hogy a pozitív
kormányzati döntésekhez
eredményesen tudjunk kap-
csolódni, és ez által a városi
lakosság életminősége job-
bá váljon. A városi önkor-
 mányzat hivatalát olyan szel-
lemben igyekeztünk alakíta-
ni és működtetni, amely egy-
szerre polgárbarát, precíz és
gyors ügyintézést biztosít, és
amely képes arra, hogy szak-
mai felkészültsége révén ré -
szesüljön azokból a pályáza-
ti lehetőségekből, amelyek
az elmúlt évben is meghatá-

rozták gazdasági fejlődésünk
irányát. Úgy érzem, hogy az
eredményes pályázatok és a
megvalósult, megvalósuló
fejlesztések tükrében érez-
hető volt, hogy tudásunk
legjavát nyújtva dolgoztunk
Vámospércsért és Önökért. 

Ezt szeretnénk folytatni
2014-ben is az Önök bizalma
és támogatása mellett, együtt,
minden vámospércsivel. Ar ra
kérek minden városlakót,
hogy haladjunk tovább kö zö-
sen ezen az úton, és eredmé-
nyeinket megbecsülve eb -
ben az évben is tegyük szeb-
bé városunkat és jobbá az itt
lakók életét. Ehhez kérem a
támogatásukat, és ehhez kívá-
nok Önöknek sikeres és ered-
ményes, boldog újesztendőt! 

Ménes Andrea
polgármester

Boldog Új Évet Vámospércs!



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2013. december 9. napján tartotta soron következő ülé-
sét. Az ülés első részében jogszabály-változások miatt a
következő rendeleteket alkotta meg a testület:

● Új rendeletet alkotott a testület (és a régit hatályon kívül
helyezte) a köztemető használat rendjével kapcsolatban, a szo-
ciális temetés helyi szabályozását is tartalmazza a rendelet, az
ülésen vendég volt Kari Irén, a Platinum Hajdú-Bihar Megyei
Temetkezési Vállalat vezetője is.

●A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rende-
let módosítása alapján az ürítési díj 2014. január 1. napjától 516
Ft/m3, valamint az alapdíj 90 Ft/ingatlan/hó. A közszolgáltatás
díja tartalmazza a költségvetési törvényben meghatározott köz-
ponti költségvetési támogatást, de nem tartalmazza a felszámí-
tásra kerülő mindenkor érvényben lévő általános forgalmi adót.

●A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi
szabályairól szóló helyi rendelet módosítása alapján 2014. ja-
nuár 1. napjától önkormányzati segélyt lehet igényelni, és ezzel
együtt megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatás. Az önkormányzati segély
megállapítására a polgármester jogosult.

Az ülés második részében a következő döntések születtek:
● A képviselők úgy határoztak, hogy városüzemeltetési fel-

adatok ellátásához kommunális jármű beszerzésére, szociális
étkeztetés feladat ellátásához ételszállító jármű beszerzésére,
Polgármester Hivatalba fénymásoló gép és szerver gép beszer-
zésére éven túli fejlesztési célú kölcsönszerződést köt az önkor-
mányzat.

● Döntést hoztak a képviselők a hulladék törvényben előírt
kötelezettségre 2014. január 1. napjától 2014. március 31. napjá-
ig közszolgálati szerződést köt az önkormányzat a Debreceni
Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (volt A.K.S.D. Kft.).

● A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya
részére javaslatot tett a testület, hogy a Vámospércsi Mátyás
Király Általános Iskola és AMI beiskolázási körzete Vámospércs
város közigazgatási területe legyen.

● A Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízel-
vezetése és szennyvíztisztítása projektre vonatkozóan a képviselő-
testület vállalta, hogy a kormány döntéséig megelőlegezi a kivite-
lezői szerződéskötéshez hiányzó forrás Vámospércsre eső részét. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2014. január 8. napján rendkívüli ülést tartott, melyen
a következő döntések születtek:

● A testület módosította a köztemető használatának rendjé-
ről szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendeletét, tekintet-
tel arra, hogy új törvényi rendelkezés alapján a szociális temetés
igénybevételére csak 2015. január 1. után lesz lehetőség.

●Az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. január 10. nap-
ján tartandó taggyűlésével kapcsolatban fogadtak el határoza-
tokat a képviselők.

● Módosította a testület a Szociális Szolgáltató Központ
működési engedélyét, ami alapján 2014. január 1. napjával az
idősek klubjának a férőhelyszáma 15 főre emelkedett.

● Felülvizsgálatra került jogszabályi kötelezettség alapján az
önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között lét-
rejött Együttműködési Megállapodás, annak módosítására nem
volt szükség.

● A települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás
2014. évi biztosítása érdekében a képviselők úgy döntöttek,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az önkormányzat a
hulladékgazdálkodási közszolgálat fejlesztése, a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációja,
valamint iparfejlesztés célú programok támogatására a hulladék
lerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljáról szó-
ló 318/2013. (VIII.28.) Kormányrendeletben meghatározott cél
érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fej-lesz-
téspolitikai Főosztályához.

Ménes Andrea, polgármester
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Decemberben születtek
KISS GERGŐ ZOLTÁN (Tunyodi Zoltán és Kiss Brigitta)

KISS KAMILLA JOHANNA (Kiss Antal és Kolompár Eszter)
JÓNÁS RAJMUND ISTVÁN (Horváth István és Jónás Barbara)

ÁMON BARNABÁS (Ámon Attila és Tanka Viola)

Házasságkötés
KALÓ TIBOR és NAGY TÜNDE

Akik már nincsenek közöttünk
BALOG BARNABÁS, GYARMATI JÁNOSNÉ (Sándor Erzsébet)

KOMÁDI ISTVÁN, PÁL JÓZSEF, SZABÓ JÓZSEF, SZABÓ LAJOS JÁNOS

Értesítés

Tisztelt Vámospércsi lakosok!
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy döntött – figyelembe véve a lakosság részéről érke-
ző támogatás iránti kérelmeket –, hogy költségvetési
lehetőségeihez mérten 180 m3 tűzifát oszt ki ingyen 90
szociálisan leginkább rászoruló vámospércsi család
számára (családonként 2 m3 mennyiségben).

A tűzifa olyan személynek, családnak adható ingyene-
sen, aki:

– egyedül élő, súlyosan beteg, vagy fogyatékkal élő, vagy
tartósan beteg gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szü-
lő, és emellett

– a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjmini-
mum összegét (28 500 Ft-ot) nem haladja meg.

Azok a lakosok, akik úgy érzik, hogy az alábbi szempon-
toknak megfelelnek, kérjük, hogy:

2014. január hó 16. napján 8.00-tól 12.00- óráig és
2014. január hó 20. napján 8.00-12.00- óráig
jelentkezzenek a Vámospércsi Mikrotérségi Család -

segítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (4287 Vámospércs,
Béke u. 1.)

Az igényléshez kérem, hozzák magukkal a jogosultságot
igazoló dokumentumokat (jövedelem igazolás, nyugdíjas
törzslap, szociális segélyről szóló határozat, személyi igazol-
vány, orvosi igazolások stb.)

Amennyiben a Humánpolitikai Bizottság döntése
alapján részesül tűzifa támogatásban, a jogosultság
elbírálása után erről névre szóló értesítést fog kapni.

Kérjük, hogy a jelentkezési időpontokat szívesked-
jenek betartani, mert a határidő után beérkezett igény-
léseket nem áll módunkban elfogadni!

Az elbírált kérelmek alapján a tűzifaosztásra előre-
láthatólag 2014. január hó 27–31.  között kerül sor. 

Tájékoztatom a tisztelt kérelmezőket, hogy a tűzifa elszál-
lításáról a jogosultaknak kell gondoskodniuk, az önkor-
mányzat nem tudja vállalni a tűzifa lakcímre történő szállítá-
sát!

Ménes Andrea, polgármester  

A szurokfőzőben 1,1 ha
szántóföld eladó. Érdek lőd -
ni: a 06-30-414-549-es tele-
fonszámon.

MEGEMLÉKEZÉS

BÁNYAINÉ SOMOGYI TÜNDE
(1969-2012)

halálának 2 éves évfordulójára

,,Hosszú útra ment, a csillagok vezetik,
Vezetik útját, amíg csak álmodik.
Súgják meg azt a csillagok, hogy szeretünk,
mondják meg azt, hogy sohasem feledünk.
Hisz egy Édesanya olyan drága kincs,
csak az tudja igazán, akinek már nincs.”

Szerető családod:
Édesanyád, lányod Kitti és párja Gábor,

fiad Sándor, párja Anett és kis unokád Áron,
testvéreid Erzsike és József és családjuk.

Fontos változások a helyi 
szociális segélyezésben

2014. január 1. napjától
meg szűnik az átmeneti
segély, a temetési segély és
a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás, helyet-
tük önkormányzati se gély
megállapítására lesz lehe-
tőség. Az önkormányzat a
létfenntartást veszélyezte-
tő rend kívüli élethelyzet-
be került, valamint az idő-
szakosan vagy tartósan
létfenntartási gondokkal
küzdő személyek ré szére a
rendeletben meghatáro-
zottak szerint önkormány-
zati segélyt nyújt. 

Elsősorban azok a szemé-
lyek kaphatnak, akik önma-
guk, illetve családjuk létfenn-
tartásáról más módon nem
tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező, nem
várt többletkiadások – így
különösen betegséghez, halál -
esethez, elemi kár elhárításá-
hoz, a válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatásá-
hoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe
vett gyermek családjával való
kapcsolattartáshoz, a gyer-
mek családba való visszakerü-
lésének elősegítéséhez kap-
csolódó kiadások, vagy a gyer-
mek hátrányos helyzete – mi -
att anyagi segítségre szorul-
nak. Megállapításánál figye-
lembe kell venni az egy főre
számított havi családi jövede-
lemhatárt, amely nem lehet
alacsonyabb az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb ösz-
 szegének 130%-ánál (37 050
Ft). Az elhunyt személy teme-
tési költségeihez való hozzájá-
rulásaként megállapított ön -
kor mányzati segély összege
nem lehet kevesebb a helyben
szokásos legolcsóbb temetés
költségeinek 10%-ánál, de elér-
heti annak teljes összegét, ha a

temetési költségek viselése a
kérelmező vagy a családja lét-
fenntartását veszélyezteti. Az
önkormányzati segély iránti
kérelem elbírálására 15 napot
ír elő a törvény. Az önkor-
mányzati segély megállapítá-
sának, kifizetésének, folyósítá-
sának valamint felhasználásá-
nak ellenőrzését helyi rende-
letben állapította meg a képvi-
selő-testület. 

Fontos, hogy a szociális
temetés bevezetését a jog-
szabály későbbre, 2015.
január 1-jére halasztotta, az
idei év január 1-je helyett.
Ennek lényege, hogy szociális
temetésnél a hozzátartozót
nem terhelik költségek, az
állam ingyenesen biztosít sír-
helyet és koporsót vagy urnát,
gondoskodik a holttest hűté-
séről, szállításáról. A hozzátar-
tozó azt vállalja, hogy ő, vagy
akit felkért, közreműködik az
elhunyt temetésre való előké-
szítésében (mosdatásában, fel-
öltöztetésében), a sír kiásásá-
ban és visszahantolásában, a
koporsó vagy az urna szállítá-
sában a temetőn belül, továb-
bá a sírba helyezésben vagy az
urnaelhelyezésben. A közte-
mető fenntartója minden köz-
temetőben köteles külön par-
cellát kijelölni a koporsós,
illetve urnás szociális temetési
helyeknek. A szociális parcel-
lában a sírhely első megváltá-
sa ingyenes az eltemettető-
nek. A jogszabály szerint a szo-
ciális temetéshez az állam által
biztosított koporsót, urnát,
sírjelet használhatja fel az elte-
mettető. Az önkormányzat
gondoskodik a temetési hely-
ről, a külön kijelölt parcellá-
ban. A szociális temetést az
elhunyt hozzátartozói kérhe-
tik az önkormányzattól, de
majd csak egy év múlva.

Ménes Andrea, 
polgármester

Felhívás!

Tisztelt  vámospércsi lakosok, 2014. január 1. napjától
a Vámosvíz Kft. iroda nyitva tartása a következő:

Hétfő, kedd, szerda: 16.30–17.30
Csütörtök: 12.30–16.00
Pénteken: 8.00–16.00
Szennyvízszippantással kapcsolatban az alábbi elér-

hetőségeken érdeklődhetnek továbbra is: +36 20 268-34-
08; +36 20 268-51-19; info@vamosviz.hu.

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek 
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2013. december 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     
Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     
Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 85 960     
Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     
Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     
Germán Ferenc 8341153319 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 83 200     
Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 166 400     
Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 55 200     
Kelemen Mihály 8386040645 4287 Vámospércs, Nagy u. 94. 56 799     
Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1 105 352     
Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     
Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     
Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 50 163     
Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 618 879     
Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 179 840     
Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 126 960     
Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 111 860     
Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 83 951     

Összesen: 3 335 364     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező gazdasági társaságok
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2013. december 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Balogh Vámos Trans Kft. 23442148-2-09 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 149 760
Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 450 200     
Csősz -System 2001. Kft. "FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325     
Digi Távközlési Kft. 12175136-2-44 1134 Budapest Váci út 35. 153 657     
Dopomorte Kft.  " FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     
Farmer-Gazda Bt. 21870602-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. 136 650     
Gigi-Trans Kft. 13513155-2-09 4287  Vámospércs, Csokonai u. 18. 142 876     
Kratom Team Kft. 23802449-2-09 4287 Vámospércs Jókai u. 2. 107 600     
Magyar Gyapjú és Termény Kft. 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340     
Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 308 400     
Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 177 220     
Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     
TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     
Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287  Vámospércs, Víz u. 5. 120 100     
Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 579 910     

Összesen:   3 534 519     

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

BALOG BARNABÁS

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

PÁL JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

KOMÁDI ISTVÁN

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ LAJOS JÁNOS

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

SZABÓ LAJOSNÉ
sz.: Sándor Margit

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, 

akik szeretett halottunk,

GYARMATI JÁNOSNÉ
sz.: Sándor Erzsébet

temetésén megjelentek, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, 
és mélységes gyászunkban 

részvéttel osztoztak
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Ez év január 1-jétől azok
is igénybe vehetik a családi
adókedvezményt, akik ed -
dig nem tudtak élni a lehe-
tőséggel. A kiskeresetűek
az egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékból is érvé-
nyesíthetik a családi ked-
vezményt, már a januári
bér kifizetésekor is.

A családi kedvezmény egy
vagy két gyermek után 10 ezer
forint, a harmadik gyermektől
pedig gyermekenként 33 ezer
forint adómegtakarítást je -
lent. A szülők jövedelemi vi -
szonyai alapján azonban ed -
dig előfordulhatott, hogy sze-
mélyi jövedelemadójukból
nem tudták teljes egészében
igénybe venni a gyermekek
után járó kedvezményt. A járu-
lékkedvezmény bevezetésével
lehetőség nyílik arra, hogy az

igénybe nem vett családi ked-
vezmény összegét levonhas-
sák a járulékaikból. Így jelen-
tősen emelkedhet a február-
ban kézhez kapott januári fize-
tés. Fontos tudni, hogy a mun-
káltató csak akkor veheti
figyelembe a családi kedvez-
ményt és járulékkedvezményt,
ha a szülők a bér kifizetését
megelőzően adóelőleg-nyilat-
kozatot tesznek. Ezt a nyilat-
kozatot célszerű minél koráb-
ban, már január első felében
megtenni. Ha a szülő a januári
bérszámfejtési (nyilatkozat-
átadási) határidőt lekési, a
munkáltató a nyilatkozatot
csak februári hónapra tudja
majd figyelembe venni, és így
a családi kedvezmény, járulék-
kedvezmény hatása a januári
nettó bérben nem jelentkezik.
A kedvezményt azonban a
2015-ben benyújtandó szja-

bevallásban – utólag – is érvé-
nyesíteni lehet. A nyilatkoza-
tot mindkét szülőnek és mind-
két szülő munkáltatójának alá
kell írnia.

Bár az adóelőleg-nyilatko-
zat bármilyen írásos formá-
ban megtehető, célszerű azt a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
mintája alapján elkészíteni,
mely az alábbi linken érhető
el: http://www.nav.gov.hu/
nav/ado/szja/adoeleoleg_nyi-
latkozatok.html.

Az Országos Egészség pénz -
tár (OEP) által kiadott tájékoz-
tató pedig segítséget nyújt
abban, hogy minden kismama
megtalálja a 2014. január 1-jén
életbe lépett jogszabály ren-
delkezései közül azokat, ame-
lyek rá vonatkoznak. Eszerint
a gyed extra bevezetésének
köszönhetően 2014. január
1-jét követően, ha újabb gyer-

mek születik a családba, az
idősebb testvér után járó ellá-
tás továbbra is megilleti a szü-
lőt, nem kell lemondani az
ellátásról, mint korábban.

Példaként említi az OEP
honlapján is elérhető tájékoz-
tató: ha a biztosított anyának a
2013. február 1-jén született
első gyermeke jogán járó gyer-
mekgondozási díj folyósítása
alatt 2014. január 1-jén, vagy
azt követően megszületik a
második gyermeke, akkor az
első gyermek jogán gyermek-
gondozási díjban részesül, és
mellette a második gyermek
jogán terhességi-gyermekágyi
segélyt, majd ennek lejártát
követően gyermekgondozási
díjat kaphat. Az erre vonatko-
zó kérelmeket – csakúgy, mint
eddig – a foglalkoztatóhoz kell
benyújtani.

Kedves Gazdálkodók!

Mint az kiderült, 2014. január 1-jétől a falugazdász
hálózatot átvette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.
Ezen változásból kifolyólag sajnos már nem én leszek a
település falugazdásza. Mivel minden az utolsó per-
cekben derült ki, így ezúton szeretném megköszönni
kedvességüket, türelmüket, bíztatásaikat, valamint a
sok kedves szót amit Önöktől kaptam ezalatt a közel
egy év alatt. Kezdőként kerültem ide, időre volt szük-
ségem, míg beletanulok a „falugazdászkodásba”, de az
Önök bizalmából kiindulva úgy gondolom, a végére
sikerült helytállnom ebben a szerepben. Informá -
cióim szerint a helyemre Rogoz György volt kollégám
kerül vissza és szerdán délelőtt tart ügyfélfogadást a
településen. Remélem, kellemes emlékekkel gondol-
nak vissza rám és ki tudja, talán egyszer leszek még falu-
gazdász Vámospércsen!

További sikeres gazdálkodást és jó termést kívánok!

Czirják Mariann, volt falugazdász

Bűnmegelőzési előadás

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn-
megelőzési Osztálya kiemelt feladatként kezeli a csa-
lád-, gyermek- és ifjúságvédelmet. Ehhez kapcsolódó-
an a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában 2013. december 4-én bűnmegelőzési elő-
adást tartott két előadójuk Sári Gabriella és Bak István
rendőr alezredes a Bűnmegelőzési Osztály kiemelt
főreferense egy tanítási óra keretében a gyerekeknek.
Az előadás hangulata egy kötetlen beszélgetéssé ala-
kult át, mely fő témája a bűn és büntetés fogalma köré
épült fel. Mindezek mellett szóba került az etikus és
jogkövető viselkedési forma „Brahiból elkövetett bűn-
cselekmény”, ami a fiatalok körében gyakran előfordul
(bolti lopás, nagy értékű telefon eltulajdonítása, ron-
gálás, stb.), valamint kitért a családon belüli erőszakra
is. A tanulók bátran jelentkeztek és meglepően jó kér-
déseket tettek fel, válaszaik az előadó kérdéseire is frap-
páns és lényegre törőek voltak.

Ebből is látszik, hogy ehhez hasonló foglalkozások-
ra és előadásokra szükségük van a gyerekeknek a mai
modern és rohanó világban.

Az előző lapszámban már beszámoltunk iskolánk
Gárdonyi emlékév alkalmából meghirdetett rajzpályá-
zatának eredményeiről. Az itt – 7-8. osztályos kategóri-
ában – I. helyezést elért Tagyi Gabriella, 8.a osztályos
tanuló, rajzával továbbjutott az Egri Csillagok Orszá -
gos Tehetségkutató Rajzverseny országos döntőjébe,
melyet január végén, Egerben rendeznek meg. Fel -
készítője Elekné Laczkó Judit tanárnő.

Iskolánk decemberi programjai az ünnepek je-
gyében teltek:

December 13-án a diákönkormányzat által szerve-
zett Mikulás bulin és karácsonyi kézműves foglalkozá-
son vehettek részt tanulóink, akik a város ünnepi ren-
dezvényein is sikerrel szerepeltek kulturális műsoraik-
kal, melyekkel valóban emelték a programok színvo-
nalát. A 2013-as évtől december 21-én karácsonyi pro-
jektnappal búcsúztunk, amely igazán meghitt hangu-
latban telt: ajándékokat készítettünk, zenét hallgat-
tunk, karácsonyi történeteket meséltünk. 

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy az országos
illetve megyei versenyeken kiemelkedő eredményt
elért tanulóink és felkészítőik, a hagyományokhoz
híven, decemberben ismét meghívást kaptak Ménes
Andrea polgármestertől a polgármesteri hivatal dísz-
termébe, ahol egy kedves ünnepség keretében ajándé-
kot vehettek át. Az alábbi felvétel ezen az eseményen
készült.

Tankáné Antal Irén, pedagógus

Családi adókedvezmény – szélesedett
az igénybevevők köre

Az idén is számos lehetőséget kínál
az Erzsébet Program

A Magyar Nemzeti Üdü -
lési Alapítvány kiírta jövő
évi pályázatait: a 2014-ben
harmadik évébe lépő Prog -
ramra az Erzsébet-utalvány
forgalmazásából szárma-
zó pénzügyi eredményből
3,5 milliárd forintot bizto-
sít – jelentette be Navra -
csics Tibor a Cafeteria 2014
című konferencián, ahol
egyebek közt az Erzsébet-
utalvány jövőjéről is szó
esett. 

Az utalványforgalmazó in -
for mációi szerint az Erzsébet-
program célja kezdettől fogva
az volt, hogy a szolgáltatókhoz
beérkező profit azokhoz jus-
son el, akiknek kevesebb lehe-
tőségük van a kikapcsolódás-
ra, nyaralásra. 

Az Erzsébet-program alap-
vető jellemzője a szociális fele-
lősségvállalás, ennek köszön-
hető, hogy az elmúlt időszak-
ban összesen negyedmillió
ember jutott pihenési lehető-
séghez, köztük 100 ezer olyan
gyermek, akik egyébként ta -
lán nem jutottak volna el nya-
ralni. Az idei pályázatokat már
január 2-tól igénybe lehet ven-
ni, a részletek már megtekint-
hetők az Erzsébet-program
honlapján. Az eddigi tapaszta-
latok szerint a program valódi
sikertörténet, két év elteltével

több mint kétmillióan hasz-
nálják az Erzsébet-utalványt,
amelyet közel 55 ezer elfoga-
dóhelyen lehet beváltani. Több
mint negyedmillióan vettek
részt eddig az Erzsébet-prog-
ramban, amely azonban nem-
csak a számokról szól. A har-
madik évébe lépő Erzsébet-
program keretében összesen
62 pályázat kerül kiírásra,
amely az első évhez képest
több mint kétszeres bővülést
jelent a pályázati kiírások szá-
mát tekintve. Ezen belül 4 szo-
ciális üdülési pályázatot hirdet

meg az Alapítvány: nagycsalá-
dosok, fogyatékossággal élők
és nyugdíjasok részére. Az idei
év újdonsága a nyugdíjasok
számára meghirdetett fürdő-
belépésre jogosító kiírás, ami
több mint 50 fürdőhelyszínen
vehető igénybe. A program
kapcsán érdemes tudni, hogy
a családi adókedvezménnyel
korrigált, arányos egykulcsos
adórendszer után a második
legnagyobb horderejű, adó-
rendszert érintő intézkedés az
utóbbi években a cafeteria
rendszer átalakítása volt, amely

jó az embereknek, a vállalko-
zásoknak – mert megerősíti a
vendéglátást, a turizmust – és
jó az államnak is. Az utóbbi
évekhez hasonlóan a béren
kívüli juttatások közül a leg-
népszerűbb az Erzsébet-utal-
vány, amelyet a SZÉP Kártya
követ. 2013-ban a társaság 120
milliárd forintos forgalmat
realizált, szemben a tavalyi 83
milliárd forinttal. Az ügyfél-
kör több mint 200 ezer új
munkavállalóval bővült. 2014-
ben a társaság a munkáltatók-
nak nyújtott szolgáltatásainak
kibővítését tervezi, továbbá
megjelenik a mobil alkalma-
zás, amely az Erzsébet-utalvá-
nyokról szóló általános infor-
mációk és a Cafeteria kalkulá-
tor mellett az elfogadóhelyek
térképes keresőjét is tartal-
mazza. Az aktuális vagy kivá-
lasztott pozíció alapján megta-
lálhatóak lesznek a különböző
típusú Erzsébet-utalványokat
beváltó üzletek. A szerződött
elfogadóhelyek részére ad
olyan lehetőséget is, amellyel
egyszerűen ellenőrizhetik az
utalványokon szereplő vonal-
kód érvényességét. Modern,
korszerű, olcsó, a rászorulók-
nak és az átlagos keresetű csa-
ládoknak szóló kiváló lehető-
ségekről van szó tehát, ame-
lyet érdemes igénybe venni az
idén is!

Ménes Andrea polgármester az idén is megvendégelte és
megajándékozta a Szociális Szolgáltató Központ 

nyugdíjasait, akik meghatódva fogadták a figyelmességet
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