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Meghívó 
2016. február 5-én 15 órai kezdettel 

 Farsangi mulatságot tartunk a Művelődési Házban. 

 

 

- Az osztályok szereppel mutatkoznak be 

- Vendégeinket szendvics, üdítő, sütemény és egyéb finomság várja 

- Lesz tombola, zsákbamacska, discó 

- Kicsiknek és nagyoknak egyaránt a ROKODÁL zenekar kedveskedik 17 órától 

 

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk! 

                                                                           8. osztályos szülők 

 

 

 

B a t y u s b á l 

Együtt Gerendásért Közhasznú Kulturális Egyesület „Farsangi Batyus Bulit” szervez, melyre minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk.  

A zenét Lukács Róbert szolgáltatja.  

Időpont: 2016. február 6. 18:00 órai kezdettel                               

Helyszín: Apponyi Albert Művelődési Ház 

Jelentkezni Toncsenka Erzsébetnél (30/233-79-32) és Kiss Zsoltnál lehet 2016. február 1-ig.  

 

 

M E G H Í V Ó 

 

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Gerendási Szlovákok Egyesülete 

 

 2016. február 13-án szombaton 17:00 órától 

 az Apponyi Albert Közművelődési Intézményben  

 

Farsangi mulatságot  

 

rendez, amelyre szeretettel hívunk minden érdeklődőt. 

 

Vacsora: Becsinált leves, kakaspörkölt tésztával, savanyúság 

Rendezvény támogatás:  1.600,- Ft/fő 

Jelentkezési határidő:  2016. február 5-ig péntek 

Priskin Jánosnénál  (30/238-1041 telefonszámon) és Kun Istvánnénál (30/701-8607 telefonszámon) 

lehet 

 

     Szeretettel várjuk! 
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 VADÁSZBÁL 
 

A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság Gerendás  
2016. február 27-én 19 órától rendezi meg az évadzáró Vadászbálját,  

amelyre szeretettel várja az érdeklődőket! 
 

A Vadászbál helyszíne: Apponyi Albert Közművelődési Intézmény 
Jegyek 2016. február 2-től kaphatók 5000,- Ft-os egységáron. 

 

Menü: 
 

Hideg előétel 
Sonkás vaddisznó-tekercs fűszerkéregben, Gyümölcsös szarvas pástétom, Balzsamecetes tépett salátaágyon 

 

Leves 
Tárkonyos őzragu leves 

 

Főétel 
Vaddisznó-pörkölt, Köményes sósburgonyával, Mexikói szarvasragu galuskával, Erős Pista 

 

Saláta 
Bugaci saláta 

 

Sültek 
Rozmaringos vaddisznócomb, Bardírozott szarvasgerinc vörösboros-csipkeízmártással, Sajtos Csirkemell zöldséges-
szarvas szotéval, Csalóközi szárnyas apró, Szezámmagos rántott karfiol, Párolt zöldköret, Steakburgonya, Párolt rizs 

Párolt alma tormával-áfonyával 
 

Desszert 
Flambírozott Gundel palacsinta narancsmártással 

 

Illetékmentesség 
 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  33. §-a alapján 2016. január 1-től az alábbi ügyek intézhetők illetékmentesen: 
 

 hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalommal; 

 vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás; 

 az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás; 

 a családi állapot változásból eredő névváltozás miatt indult eljárás; 

 az eltulajdonított okmányok pótlására irányuló eljárás; 

 a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás 

 

Továbbá a hivatkozott jogszabály III. melléklet 4. pontja alapján:  
 

 A gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal, 

 

valamint a XXI. melléklet 4. pontja alapján:   
 

 Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek 

 

  

 

2015. december havi anyakönyvi hírek 
 

Haláleset: 
Faragó Péter életének 55. évében december 9-én, 
Lakatos Gyula életének 65. évében december 22-én, 
Mészáros Ferenc életének 88. évében december 31-én elhunyt 
 
Születés és Házasságkötés: nem történt 
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 Tájékoztató 
 
Gerendás Község Képviselő-testülete 2016. január 

1-től a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vel 

kötött közszolgáltatási szerződést a szilárd 

hulladék elszállításával kapcsolatban közfeladatok 

ellátására.  

A szállítás minden páros hét pénteki napján 

történik, a szállítási költségek változatlanok.  

 

 

 

RENDŐRSÉGI FOGADÓÓRA 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Körzeti megbízottak minden 

hónap utolsó csütörtökén rendőrségi fogadóórát tartanak az 

önkormányzat kistárgyalójában 8 és 9 óra között. 

Fogadóórán kívül ingyenesen hívható a 107-es segélyhívó szám 

vagy a helyi Körzeti Megbízott mobilszáma:  

06/30-633-72-23 

Békéscsabai Rendőrkapitányság 

Magánszemélyek kommunális 

adója 

Tájékoztatjuk az ingatlan tulajdonosokat, hogy a 

magánszemélyek kommunális adója bevallása 

feldolgozása után az elkészült a határozatot  

tértivevényes levélként hordja ki az önkormányzat 

munkatársa. A levélben a határozat mellett 

megtalálható a befizetéshez szükséges csekk. Az 

első félévi adó befizetésének a határideje: 2016. 

március 16.  

Nagyon sokan jelezték, hogy az egész évi adót 

egyszerre szeretnék rendezni, ezért nem került 

kitöltésre a fizetendő összeg. Kérjük, mindenki  

döntése alapján töltse ki a hiányzó részt. 

Felhívom a figyelmét annak, aki még nem adta le a 

bevallását, mihamarabb teljesítse, mert a 

késedelmes benyújtás bírsággal sújtható. 

 

Meghívó 

A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület a 2014-
2020-as LEADER Program keretében készülő Helyi 
Fejlesztési Stratégiája kidolgozása kapcsán lakossági 
fórumokat tart, melyekre valamennyi érdeklődő 
magánszemélyt, gazdálkodót, vállalkozást és civil 
szervezetet vár. 
 
A fórumok időpontjai és helyszínei: 
2016. február 1. 16 óra Békésszentandrás István 
király u. 16. (Körös Művelődési Ház és Könyvtár, 
emeleti kisterem) 
 

2016. február 2. 16 óra Csabacsűd Szabadság u. 38-
40. (Eötvös József Művelődési Ház) 
 

2016. február 3. 16 óra Kondoros Hősök tere 4-5. 
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) 
 

2016. február 4. 16 óra Csorvás Petőfi u. 12. 
(Általános Művelődési Központ) 
 

2016. február 8. 16 óra Murony Szarvasi út 1/4. 
(Művelődési Ház) 
 

2016. február 9. 16 óra Csárdaszállás Kossuth u. 14. 
(Művelődési Ház) 
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Gerendási Hírek  a Gerendási Önkormányzat időszaki lapja  Felelős kiadó: Gerendás Község Képviselő-testülete 

A szerkesztőség címe: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.   Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053 

E-mail cím: gerendas@primcom.hu 

Nyomtatás: 5925 Gerendás Petőfi u. 2.  Tel.: 66/249-224, Fax: 66/249-053 
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Összefoglaló a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló Kormányrendeletről 

 
2016. január 1-ével hatályba lép az új, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló Kormányrendelet. A 

rendelet mind a Magyary Program, mind a Kormány jelenlegi bürokráciacsökkentési törekvéseivel összhangban 

van, továbbá a korábbi rendelet rendelkezéseit koherens, közérthetőbb formában szabályozza, megteremti az 

elektronikus eljárás és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének 

feltételeit, érdekelt az ügyfelek hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentésében, valamint az ellenőrzési 

jogkörök kibővítésén keresztül gazdaságfehérítő célokat is szolgál.  

 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, az igazolvány kiadása, módosítása, cseréje és bevonása 

továbbra is az ügyfél állandó lakóhelye szerint illetékes NAK megyei ügyintéző szervezeténél kérelmezhető. 

Az őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a rendelet szabályozza, hogy az 

őstermelői igazolvány iránti kérelmet csak személyesen, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással, illetve 

amennyiben az ügyfél egészségi állapota miatt nem képes a kiállító előtt személyesen megjelenni, úgy a helyette 

eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet 

előterjeszteni. 

 

Az őstermelői igazolvány iránti kérelem papír alapú, kézzel kitöltött formanyomtatványát egy automatikusan 

generált nyomtatvány váltja fel, amelyet a falugazdász az elektronikus felületen állít elő. Az elektronikusan 

kitöltött és egyeztetett adatokat tartalmazó dokumentum nyomtatásra kerül, amely az ügyfél aláírását követően 

kérelemnek minősül. Az aláírt kérelem testesíti meg a korábbi eljárásban ismert kérelemhez (Az őstermelői 

igazolvány kiállítása iránti kérelem, adatnyilvántartó és változásbejelentő lap)  és nyilatkozatokhoz (Nyilatkozat, 

illetve változásbejelentő lap a saját gazdaságról és a ... évi termelésről; Nyilatkozat a társadalombiztosítási 

jogviszonyról) tartozó dokumentumokat. 

 

Amennyiben megállapítható, hogy az ügyfél jogosult őstermelői tevékenységet végzésére úgy a személyi 

igazolványhoz hasonlóan egy ideiglenes igazolvány kerül kiállításra, amely legfeljebb a kiállításától számított 60 

napig igazolja, hogy a tulajdonosa őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult a személyi jövedelemadóról szóló 

1995. évi CXVII. törvény a mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó rendelkezései szerinti adózásra. 

 

Az igazolványok hatályosságának és érvényességének szabályai az eddigitől közérthetőbben, kevesebb 

visszaélésre lehetőséget adó módon kerültek megfogalmazásra. Jelentős változások: 

 

- az igazolvány hatálya az eddigi három évről öt évre változik, 

- a lejáró igazolvánnyal rendelkező őstermelők, (akiknek fontos társadalombiztosítási szempontból a 

folytonos jogviszony) lehetőséget kapnak a tárgyévet követő év január 1-jétől kezdődő hatályú, új 

igazolvány igénylésére, 

- egy átmeneti évet követően 2017. január 1-jétől megszűnik az igazolványok január 1. és március 20. 

közötti időszakban visszamenőleges hatállyal történő igénylésének lehetősége.  

 

Az őstermelői igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes.  

 

Azon papír alapú igazolvány, mely 2016. január 1. előtt került kiállításra, 2016. december 31-ig, vagy amennyiben 

az korábbi időpont, legfeljebb a kiállítása évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig minősül 

hatályosnak az új rendelet rendelkezései értelmében. 

 
                                Balogh László 

                                                                                                                                                 falugazdász 


