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Jogszabály változások 2010. január 1-jétõl
1. A gazdasági növekedés bein -

dítása, a foglalkoztatás ösztön zése

Csökken a személyi jövedele-
madó

A foglalkoztatás ösztönzése és az
egyenletesebb adóterhelés érdekében
január 1-jétõl változnak a személyi
jövedelemadó szabályai. Az adó alapja
a bruttó bérnek a (27 százalékos
foglalkoztatói) járulékmértékkel nö velt
összege lesz. Az alsó adókulcs 17%-ra,
a felsõ kulcs 32%-ra csök ken. Az alsó
sávhatár 5 millió forintra emelkedik,
így 10-bõl 9 polgár jövedelme a
legalacsonyabb kulcs alá fog tartozni
jövõre. Megszûnik a magánszemélyek
különadója. Egy átlag körül keresõ
magyar munkavállaló másfél havi
fizetéssel többet vihet majd haza 2010-
ben hasonló bruttó bér mellett.

Az adómentes természetbeni és
egyéb béren kívüli juttatások adóz-
tatása átalakul: az adóbázis szélesí té -
se érdekében egyes adómentes ter-
mé szetbeni és pénzbeli juttatások
adó alá kerülnek.

5 százalékponttal csökken a
munkáltatói járulék, megszûnik a
különadó

A vállalkozások terheinek csök -
kentésével javul a vállalkozások és
így az ország versenyképessége is,
nõ a hazai teljesítmény, újra beindul-
hat a növekedés. A vállalkozások
munka vál lalók után fizetendõ járulé-
ka 5 szá zalékponttal csökken, a téte-
les egész ségügyi hozzájárulás és a
kisadók el törlésével pedig könnyeb-

bé válik a mun kahelyek megõrzése
és újak teremtése. Az intézkedések
hatására jö võre mintegy 400 milliárd
forinttal több marad a vállalkozá-
soknál, így könnyebben lehet munkát
kínálni és vállalni.

A tõkére rakodó terhek enyhítése
és az egységes társasági jövedelem -
adóztatás bevezetése érdekében a tár-
sasági adóalap szélesítése mellett
megszûnik a vállalkozások különadó-
ja. A beruházáshoz, a jogdíjhoz, va -
lamint a kutatás-fejlesztéshez kapcso -
lódó, és a holdingközpontok létrejöt-
tét segítõ kedvezmények kivéte lével
az adóalap-kedvezmények meg szûn-
nek, a társasági adó adókulcsa 19 szá -
zalékra emelkedik.

A megváltozott munkaképes ségûek
integrált foglalkoztatásának ösztönzése
érdekében a rehabilitációs hozzájárulás
háromszorosára emel kedik. Az áfa-
mér ték megváltozását kö vetve az
EVA-adókulcs 30 százalékra nõ.

A munka terheinek csökken-
téséhez szükséges források elõte -
remtése

A költségvetés egyensúlyát nem
lehet felborítani, ezért nõnek a fo -
gyasz tás terhei, szûkülnek vagy meg -
szûnnek a kedvezmények. A munka
terheinek csökkentését segíti a vagyon
megadóztatása is. Ennek egyik esz -
köze a jövedéki adó emelése (2010.
január 1-jével 8 százalékkal emelkedik
a gázolaj, 8,9 százalékkal a cigaretta
jövedéki adója), valamint a vagyon-
adó, amelyet egyes lakóingatlanok, a

vízi és légi jármûvek, valamint a nagy
teljesítményû személygépkocsik után
kell fizetni. Az ingatlanokat érintõ
vagyonadó mértéke: 0-30 millió Ft-ig
0,25 százalék, 30-50 millió forint
között 0,35 százalék, 50 millió forint
felett 0,5 százalék; az elsõ ingatlan 30
millió forintig, a második 15 millióig
adómentes, a harmadik, illetve a
sokadik ingatlan pedig már az elsõ
forinttól adózik. A kormány a vagyon-
adó bevezetésekor is kiemelten fi -
gyelembe vette a szociális és igazsá-
gossági szempontokat, így a nagycsa -
ládosok a harmadik és minden további
gyermek után is 15 százalékos ked-
vezményben részesülnek, Az adóked-
vezmény maximális mértéke 395 000
Ft. (Pl: A lakás forgalmi értéke 50 mil-
lió Ft és öt gyermeke él az adóalannyal
együtt a lakásban, akkor a fizetendõ
adó a kedvezmény nélkül 145 000 Ft,
lenne. A harmadik gyermek után lehet
kedvezményt érvényesíteni, azaz
3X21.750 F t= 65 250 Ft. az adóked-
vezmény összege. Így 79 750 Ft. lesz
a fizetendõ adó.) A nyugdíjasok és a
munkanélküliek számára pedig biz-
tosította a kormány az adófelfüg gesz -
tés lehetõségét.

A kizárólag elektromos hajtómo-
torral ellátott személygépkocsik
men tesülnek a gépjármûadó alól, a
személy- és tehergépjármûvek adója
ugyanakkor közelítõleg 15 száza-
lékkal emelkedik.

4%-ra csökken a lakásvásárlási
illeték.
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(Foly ta tás az 1. ol dal ról)

Csökken a visszterhes vagyon -

átru házási illeték (az ingatlan, az

ingó, valamint a vagyoni értékû jog

megszerzése után fizetendõ illeték,

ha a szerzésre ellenérték fejében

kerül sor) általános mértéke a koráb-

bi 10%-ról 4%-ra. A lakások (lakás -

vá sárlás esetén fizetendõ) esetében

pe dig 6%-ról 4%-ra csökken az

illeték mértéke, ám 4 millió forintig

továbbra is csak 2%-os mértékkel

kell az illetéket fizetni. (A bevétel-

csökkenés részbeni pótlását szolgál-

ja, hogy illeték-kötelessé válik a

belföldi ingatlanvagyonnal rendel -

kezõ társaságban való közvetett

vagy közvetlen tulajdonszerzés, ha

annak mértéke – a vagyonszerzõ és

közeli rokonai, gazdasági érdekelt-

ségei tulajdonában lévõ vagyoni

betétekkel együtt – a 75%-ot eléri.)

2. Szociális változások.

a.  Munkaügyet érintõ változások
Nõ a minimálbér és a garantált

bérminimum
2010. január 1-jétõl a teljes mun -

kaidõben foglalkoztatott munkavál-

laló részére megállapított személyi

alap bér kötelezõ legkisebb havi

össze ge (minimálbér) 73.500 forint.

A legalább középfokú iskolai vég -

zettséget, illetõleg középfokú szak -

képzettséget igény lõ munkakörben

foglalkoztatott mun kavállaló havi

garantált bérminimuma a teljes

mun kaidõ teljesítése esetén 89.500

forint. A minimálbér esetében ez

2,8%-os, a garantált minimálbér

esetében pedig 2,3%-os emelkedést

jelent 2009-hez képest.

Kötelezõ részmunkaidõ gyes-rõl
és gyed-rõl visszatérõknek

2010. januárjától a közszférában a

gyes-rõl, gyed-rõl visszatérõket saját

kérésükre kötelezõ lesz részmunka -

idõben foglalkoztatni legfeljebb a

gyermek hároméves koráig. A mun -

káltató a munkavállaló írásos kéré -

sére köteles lesz a kinevezést mó -

dosítani és heti húsz órának, illetve a

korábbi kinevezés szerinti munkaidõ

felének megfelelõ munkaidõt, illetve

az ezzel arányos illetményt megál-

lapítani. A részmunkaidõs foglalkoz-

tatásra vo natkozó új szabályok a

bírák kivé telével (a rájuk vonatkozó

kétharmados szabály módosítására

az ellenzék támogatásának hiányá -

ban nem kerülhetett sor) minden álla-

mi szerv által foglalkoztatottra (azaz

a közalkalmazottak és köztiszt vi -

selõk mellett az ügyészekre, a ka -

tonákra, illetve a rendõrökre, a tûz -

oltókra) kiterjed.

RÁT
Azokban a családokban, ahol két

vagy több aktív, tartósan munkanél -

küli van, csak az egyikük lehet jogo-

sult rendelkezésre állási támogatásra

(RÁT). A rendelkezésre állási támo-

gatás szabályainak változása nem

jelenti azt, hogy a kormány cserben

hagyná a támogatási rendszerbõl ily

módon kikerülõket: a kormány kie -

melten kezeli az érintettek célzott

foglalkoztatását, illetve a különbözõ

munkaerõ-piaci programokban való

részvételüket. A kormány célja ket-

tõs: senki ne maradjon ellátás nélkül,

ugyanakkor növekedjen annak az

esélye, hogy többen térhessenek visz -

sza a tartós munkanélküliségbõl a

mun ka világába.

b. Nyugdíjasokat érintõ vál-
tozások

4,1%-kal emelkedik a nyugdíj

januártól valamennyi nyugdíj és a

baleseti járadék. A korábbi svájci

indexálás módszerét felváltja a ki -

zárólag az inflációtól függõ nyugdíj -

emelés. Ugyanakkor megmarad az

évközi korrekció lehetõsége is arra az

esetre, ha az áremelkedés a prog -

nózistól eltérõ mértékû lenne. 

3. Közrend, közbiztonság erõsítése

Szigorodik a Büntetõ Törvény -
könyv

2010. január 1-jével a Büntetõ

Törvénykönyvben a pénzbüntetés

kiszabható legalacsonyabb összege

3000 forintról 75 000 forintra, legma-

gasabb összege 10 800 000 forintról

108 000 000 forintra emelkedik. Ez

az emelés egyrészt megteremti a

fokozatosságot a szabálysértési pénz -

bírság maximális összege (150 000

forint) és a pénzbüntetés minimuma

között, másrészt hozzáigazítja a

pénzbüntetés kiszabható összegét a

megváltozott társadalmi és piacgaz-

dasági viszonyokhoz. 2010. január 1-

jével értékhatártól függetlenül bünte-

tendõ lesz a fémkereskedelmi enge -

dély köteles fémekre, a nemesfé mek -

re, valamint az ezen fémek valame-

lyikét tartalmazó ötvözetekre elköve -

tett lopás, rongálás és orgazdaság. A

büntetési tétel három évig terjedõ

szabadságvesztés lesz, ezzel e tár-

gyak a kulturális javakkal azonos

védelmet kapnak.

Szabálysértési törvény módo -
sí tása

2010. január 1-jétõl a 20 ezer fo -

rintot meg nem haladó tulajdon elleni

szabálysértések ügyében nemcsak a

jegyzõhöz, hanem a rendõrséghez is

lehet fordulni, ahol a felderítés

érdekében a „halaszthatatlan cselek-

ményeket” el kell végezni, és a beje-

lentést fel kell venni. A jegyzõnek –

aki továbbra is szabálysértési hatóság

marad a tulajdon elleni szabálysér -

tések körében – több embere lesz,

hiszen a településõrrel megerõsítve

képessé válhat arra, hogy a szabály -

sértésekben eljárjon.
(Foly t. a 3. ol da lon)
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4. Pénzügyi biztonság, hatéko -

nyabb fogyasztóvédelem.

Szigorúbb szabályok a hitele -
zéseknél, nagyobb védelem a hitele-
seknek

Változnak a hitelintézetekre és a

pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó

szabályok is, részint a banki magatar -

tási kódexszel is összhangban szi go -

rúbb elõírások vonatkoznak majd a

hitelezés egész folyamatára, a reklá-

mozástól, a szerzõdésmódosításon

keresztül az esetleges elárverezésig.

A magas kamatú és költségû gyors -

kölcsönök felvételébõl eredõ eladó-

sodási folyamat megelõzése érdeké -

ben a 65%-nál nagyobb THM-û hitel

évente egy embernek csak egyszer

nyújtható, de az is csak maximum

250 ezer forintig.

Csökkennek a tõkejövedel mek -
re rakodó terhek

A megtakarítások ösztönzése ér -

dekében a tõkejövedelmeket (pl. a

kamatot, osztalékot) terhelõ 20, il let -

ve 25 % forrásadóval szemben a tar -

tós befektetéseket forrásadó köny -

nyítés segíti, 3 éves lekötés után a

hozamot csak 10% mértékû adó ter-

heli, 5 éves lekötés esetében pedig

adómentes lesz.

Kellõ biztonságot nyújt a magán-

nyugdíjpénztári tagok számára, hogy

2010. január 1-jétõl bevezetik a

magán-nyugdíjpénztári hozamgaran-

ciát, amivel kezelhetõvé válnak a

kedvezõtlen befektetési évekbõl –

mint például a 2008. év – származó

negatív eredmények is. Így nem for-

dulhat elõ, hogy a nyugdíjazáskor fel-

halmozott megtakarítás elmarad attól

a tõkeösszegtõl, amely akkor kelet -

kezett volna, ha valamennyi befizetés

pontosan az inflációnak megfelelõ

hozamot ért volna el a felhalmozási

idõszakban.

5. Gyermekeket érintõ intéz -

kedések

Bõvül a gyermekétkeztetés köre:
már a hetedikesekre is kiterjed

A kormány ígéretének megfele -

lõen tovább bõvül azon gyermekek

köre, akik ingyenes étkeztetésben

részesülhetnek. 2010. január 1-jétõl

ugyanis a rendszeres gyermekvédel-

mi kedvezményben részesülõ bölcsõ -

dések, óvodások, valamint az 1-6.

osz tályos diákok mellett a 7. osztá-

lyos rászoruló gyermekek is ingyene-

sen étkezhetnek. Természetesen meg-

marad emellett a kedvezményes

étkeztetés lehetõsége azon bölcsõdés,

óvodás és iskolás gyermekek számára

is, akik rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre nem jogosultak, de

tar tósan betegek, fogyatékosok, il let -

ve 3 vagy több gyermeket nevelõ csa -

ládban élnek.

Iskolagyümölcs program indul
Január 1-jétõl 600 millió forintos

uniós forrás bevonásával indulhat

meg az iskolagyümölcs program az

1-4. osztályos tanulók számára. A

június 30-ig tartó program célja a

hazai gyümölcsfogyasztás növe -

kedé sének elõsegítése és az ifjúság

táplálkozási szokásainak javítása.

Az iskolafenntartók – önkéntes

részvételi alapon – vissza nem térí-

tendõ támogatás segítségével biz-

tosíthatnak almát az alsó tagozatos

tanulóknak.

6. Közlekedést érintõ változások

Módosul a KRESZ
A január 1-én életbe lépõ KRESZ-

módosítás célja a szabályosan köz -

lekedõk, a kerékpárosok, a gyalogo -

sok védelme, az elõírások egysége -

sítése, egyszerûsítése, a szabály kö -

vetõ magatartás erõsítése és egyes

korszerû forgalomtechnikai megoldá-

sok bevezetése. Fontos hangsúlyozni,

hogy egészében nem kerül átírásra a

KRESZ, csupán a szabályok egy

része változik.

Néhány részlet: Az új KRESZ

pontosítja a gyalogos átkelõhely for-

galmi rendjére vonatkozó szabályo -

kat. A jövõben a zebra felé tartó

autósok csak olyan tempóban halad-

hatnak majd, hogy még az átkelõ

elõtt képesek legyenek megállni.

Január elsejétõl már nemcsak a vil-

lamos-megállóhelyeket, hanem más

menetrend szerint közlekedõ jár-

mûvek és az iskolabusz megállóhe-

lyét is csak fokozott figyelemmel

lehet megkö zelíteni. Az új szabályo -

zás lehetõvé teszi, hogy a ke rék -

párosok a táblával jelzett egy irányú

utcákban kerékpár sáv hiá nyá ban a

megjelölt iránnyal szemben közle -

kedjenek. A mó dosítás feloldja a ke -

rékpárok szoros jobbra tartási kö -

telezettségét, ez azonban nem jelen-

ti azt, hogy a kerék pá rosok az út

közepén haladhatnak majd. Szintén

fontos változás, hogy a biztonsági

feltételek fennállása esetén a forgal-

mi okokból álló jármûvek mellett

vagy között a mo torkerékpárok és a

segédmotoros ke rékpárok, az álló

jármûvek mellett jobbról a kerékpá -

rok pl. a piros lámpánál elõre halad-

hatnak. Az új szabályozás pontosítja

a hatósági jelzésre vonatkozó ren-

delkezéseket, a rendszám nélküli

köz lekedés visszaszorítása érdeké -

ben. A rendszámot jól látható he lyen

és módon kell a jármûvön elhelyez -

ni, meglétét és állapotát indulás elõtt

ellenõrizni kell. Ko rábban a KRESZ

csak azt írta elõ, hogy a jármûnek

ren del keznie kell rendszámmal,

mos tantól azonban azt is, hogy a

rendszámot fel kell szerelni, és meg -

létét indulás elõtt ellenõrizni kell.

(Foly ta tás a 4. ol da lon)

(Foly ta tás a 2. ol dal ról)
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(Folytatás a 3. oldalról)

Egyablakos ügyintézés beve ze -
tése az autósok adminisztrációs ter-
heinek csökkentése érdekében

Január elsejétõl kerül bevezetésre
az autósok adminisztrációs terheit
csökkentõ egyablakos ügyintézés,
amelynek célja az egy helyen és
idõben végzendõ mûszaki, környe -
zetvédelmi vizsga és eredetvizsgálat
bevezetése. Ez nem kerülne többe,
mint a korábbi, külön-külön elvé -
geztetett vizsgák összköltsége. Az
eljárás tehát gyorsabb és egyszerûbb
lesz, miközben maga az ügyintézés
nem drágul.

Rendelet szigorítja az autóbon-
tók mûködési feltételeit

A közlekedési, hírközlési és ener-
giaügyi minisztérium rendelete ja nuár
1-jével szabályozza az autóbontók
mûködési feltételeit, tovább nehezítve
az illegális vállalkozások mûködését.
A jármûvek bontásához január else-
jétõl a közlekedési hatóság által kiállí-
tott bontási engedély – „bontási átvételi
igazolás” – lesz szükséges. Az igazolás
kiállítása elõtt a bontóban meg kell
majd vizsgálni a jármû alváz- és
motorszámának eredetiségét, valamint,
hogy a jármû azonos-e a kérelmezõ
által átadott okmányon szereplõ jár-
mûvel. Az igazolás többek közt tartal-
mazza majd a tulajdonosa által tovább
üzemeltetni nem kívánt jármû hul-
ladékként, elbontási célból történt
átadását és átvételét. A bontóban a
vizsgálat so rán elvégzik a felhasznál-
ható alkat részek minõség-ellenõrzését
is. A minõség-ellenõrzés eredménye
alap ján az alkatrészeket színjelzéssel
kell ellátni. A javítás nélkül beépíthetõ
al katrészt kék, a javítható, vagy fel -
újítható alkatrészt ezentúl piros színnel
kell megjelölni, a színjelzést ké sõbb
kereskedelmi értékesítés esetén a
számlán is fel kell tüntetni.

7. Változások az egészségügyben

Az egészségügyi szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó jogo-
sultság módosítása

2010. január 1-jétõl amennyiben
az egyes biztosítási jogviszonyok
között 30 napnál rövidebb a meg -
szakítás, az egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság szempont -
jából a biztosítási idõt folyamatos -
nak kell tekinteni, így senki nem
maradhat például egy néhány napos
munkaviszony megszakítás miatt
biztosítás nélkül.

Gyermekápolási táppénz meg -
hosszabbítása méltányossági alapon

2010. január 1-jétõl az egészség-
biztosító méltányosságból az elõírt-
nál több napi gyermekápolási táp-
pénzt állapíthatna meg azok ré -
szére, akik a gyermekük betegsége
folytán erre rászorultak. A súlyosan
beteg gyermekek gyógyulásához
nem feltét lenül elegendõ a törvény-
ben biztosított idõtartam (a gyó-
gyulás sok dologtól függ, pl.: a
gyermekek szá ma, kora), így elõ-
fordulhat, hogy a szü lõ nem tudja
gyermekét ápolni, vagy a jogszabá-
lyokat kijátszva saját jogán megy
táppénzre, vagyis a foglalkoztató-
nak kell kifizetnie a biztosított után
a táppénz hozzájárulást.

8. Egyéb intézkedések

Egyszerûsödik a vizsgaszervezés
a felnõttképzésben

Január 1-tõl – a szakképzési
törvény módosításának köszönhetõen
– jelentõsen egyszerûsödik a felnõtt -
képzési intézményekben folyó okta -
tás vizsgaszervezése. Az adminisztrá-
ciós terhek csökkentése érde kében a
vizsgaszervezés egyablakos rendszer-
ben történik majd. Meg szûnik a
pályázati rendszer, amelyet a szak -
képesítés egy-egy területéért felelõs

miniszter külön-külön mûköd tetett,
az engedélyezés egyszerûbben,
hatósági eljárás keretében történik
majd. Az engedélyeztetést olyan
hatóság látja majd el, amely már most
is szakképzési feladatot lát el. Ez az
intézmény tárolja majd központilag a
vizsgairatokat is a jegyzõk helyett,
így lehetõvé válik a szakmai vizsgák
dokumentumainak központi nyilván-
tartása, egyúttal az igénylõk számára
is egyszerûbb, áttekinthetõbb lesz a
hiánypótlás és a bizonyítványmásola-
tok kiállítása. A vizsgaszervezésre
jogosultságot kapó intézmények az
ország egész területére érvényes en -
gedélyt kapnak, amely az eddigi négy
év helyett visszavonásig érvényes
lesz. A vizsgaszervezõknek továbbra
is szigorú alkalmassági követelmé -
nyeknek kell majd megfelelniük, és
bevezetik kötelezõ idõszakos ellen -
õrzésüket is.

Változások a közigazgatási ha -
tó sági eljárás és szolgáltatás álta -
lános szabályaiban

A közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény 2010. január 1-jén
hatályba lépõ módosítása – össz -
hangban a kormánynak a kis súlyú
jog sértések esetén a szankcionálás
foko zatosságát célzó korábbi elvi
döntéseivel – a hatósági ellenõrzés
során alkalmazható szankciókat sza -
bályozza újra.

Az ellenõrzõ hatóság a kiemelt
fontosságú közérdeket vagy mások
jogait nem sértõ, a jogsértõ által fel-
számolható jogsértések esetében a
jövõ évtõl – az egy éven belüli is -
mételt jogsértések kivételével – a
jog szabálysértõ személyt bírság
kiszabása nélkül figyelmezteti a
jog szabálysértésre, és ezzel együtt
kö telezi a jogszabálysértés meg -
szün tetésére. (Foly ta tás az 5. ol da lon)
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Tájékoztató az Egészségügyi Központ
felújításáról és teljes körû akadálymentesítésérõl

Füzesgyarmat Város Önkormány -
zata és a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.,
mint Közremûködõ Szervezet 2009.
június 11-én támogatási szerzõdést
kötött a Dél-Alföldi Operatív Prog -
ram keretén belül a DAOP-4.1.1/A-
2008-0003 azonosító számon regiszt -
rált „Füzesgyarmat Egészségügyi
Köz pont felújítása és teljes körû
akadálymentesítése” címû pályázat
megvalósítására és annak finan-
szírozására.

Az Egészségügyi Központ fel -
újí tása és akadálymentesítése pro-
jekt 41 570 152 Ft értékû beru há -
zás, mely bõl a Közremûködõ Szer -
vezet 39 491 663 Ft támogatást
nyújt, a maradék összeget pedig Fü -
zes gyar mat Város Önkormányzat
saját forrásként biztosítja. 

A fejlesztés keretében a meglévõ
Egészségügyi Központ új tetõhé-
jazatot kap, az épület homlokzata
meg újul, az elavult nyílászárók  ki -
cse ré lésre kerülnek. A padlóburko-
lat, és az építmény vi lágítástechni -
kai, gé pésze ti és informatikai része
felújításra ke rül. Az épü let belsõ ré -
szében kisebb átalakítás után kia la -
kításra kerül egy csecsemõ rendelõ,
iroda és váróhelyiség. Meg va lósul
az építmény teljes körû akadály-
mentesítése. A projektben orvosi
mû szerek és eszközök be szerzésére
is lehetõség nyílik. A be ruházás elõ -
készí tése során a kivitele zési mun -
kálatokra kiírt közbeszerzési eljárás
véglegesen lezárult.

A legkedvezõbb árajánlatot a
Lisznyai Építõipari Kft. (5420 Túr -
keve, Szabadság u. 7.) adta. A vál-

lal kozónak 2009. december 09-én a
szer zõdés aláírása mellett a munka -
te rület is átadásra került, viszont a
kivi telezõ cég az építkezést csak
2009. január 18-a után tudja meg -
kezdeni. A szerzõdés értelmében az
építési munkák befejezési határideje
2009. június 02. A beruházás során a
la kos ság részére történõ  egészség -
ügyi és orvosi ellátást továbbra is
zök kenõmentesen igyekszünk meg-
való sítani, ezért tárgyalásokat kez -
demé nyez tünk az orvosok, egész -
ségügyi dol gozók, a kivitelezõ cég
és a le bo nyolítók egységes közre -
mûködésével. 

Az építési munkák miatt eset -
legesen felmerülõ rendelési idõ vagy
rendelési helyszín változások ról a
lakos ságot folyamatosan tájé koz-
tatjuk. Csák Zsolt városmenedzser

Egyéni vállalkozókat és az egyé -
ni céget érintõ változások

Az egyéni vállalkozókat és az
egyéni cégeket érintõ, 2010 januárjától
életbe lépõ változások – elismerve a
kisvállalkozók gazdasági életben be -
töltött kiemelkedõ szerepét –  meg -
könnyítik az egyéni vállal kozók tevé -
kenységét, a cégalapítást, csökkentik
az adminisztratív terheket. (Az egyéni
vállalkozók esetében fontos könnyítést
jelent például, hogy szüneteltethetik te -
vékenységüket – legalább egy hó na -
pig, de legfeljebb öt évig – és a szüne -
teltetés idõtartama alatt adót és tb-járu -
lékot sem kell fizetniük.) Az egyéni
cégek a társasági adóalanyokra vonat -
kozó szabályok szerint mûködhetnek a
jövõben, így szabadabban dönthetnek
az elért eredmény felhasználásáról,
ami vár hatóan hozzájárul majd a vál-
lalkozói kedv élénküléséhez. Az egyé -
ni cégre a járulékokat tekintve is a tár-
sas vállalkozás tagjához hasonló szabá-
lyok vonatkoznak majd. A módosítás
jövõre azt is lehetõvé teszi, hogy az
egyéni cégek bizonyos feltételekkel az
EVA hatálya alá tartozzanak.

Az élettársi kapcsolatok nyil-
ván tartása

2010. január 1-jén lép hatályba az
egyes közjegyzõi nemperes eljárá-

sokról szóló 2008. évi XLV. törvény
azon módosítása, amely létrehozza az
Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántar -
tását. A közjegyzõk által vezetett
nyilvántartás az élettársi kapcsolat-
ban élõknek – nem csak az admi niszt -
rációs terheket csökkenti, de lehetõvé
teszi az élettársi kapcsolatban élõk -
nek, hogy egyszerûen és hi telt érdem-
lõen bizonyíthassák kapcsolatuk
 fenn állását vagy fenn nem állását. A
kapcsolat fennállását, illet ve annak
meg szûnését a közjegyzõk számí -
tógépes adatbázisban fogják vezetni.
Így amennyiben az élettársi kapcsola-
tot valamilyen jogosultság, így
például özvegyi nyugdíj igény lése
miatt igazolni kell, a számító gépes
adat bázis egyértelmûen igazolni fog -
ja, hogy a felek között élettársi kap-
 cso lat áll fenn. A nyilvántartáshoz
többletjogosultságok egyébként nem
fûzõdnek, egy kivétellel: a különbözõ
nemû párok esetében a közjegyzõi
nyilvántartásba vétel egyben apasági
vélelmet is keletkeztet, így esetükben
nincs szükség apai elismerõ nyilat -
kozatra.

Változások az építésügyi szabá-
lyozásban

Az október közepe óta hatályos,
az építõiparban jelentõs problémákat

okozó lánctartozások megfékezését
célzó „Biztos kéz” programot január
elsejét követõen egy további lépéssel
terjesztik ki. Így a jövõre meginduló
közbeszerzési eljárásokban az építési
beruházások tekintetében már kö te -
lezõ lesz alkalmazni az építtetõi
fedezetkezelõt, átláthatóbbá téve a
kivitelezés finanszírozását és egyben
biztonságosabbá a beruházások meg-
valósítását. Jelentõs elõrelépést hoz-
tak az építésügyi szabályozásban
azok a kormányrendeleti szintû jog -
szabályváltozások, amelyek az egyes
építési beruházásokhoz szükséges el -
járások idejét rövidítették le, egy sze -
rûbbé téve az engedélyezést. A  jog -
sza bálycsomag 2009. október 1-jével
életbe lépett, 2010. január 1-jével pe -
dig már az integrált eljárás is igénybe
vehetõ. Ennek az eljárásnak a lé nye -
ge, hogy az ügyfél egyetlen közremû -
ködõ hatósághoz nyújtja be összes
kérelmét, az illetékes hatóságok pe -
dig együtt dolgoznak. A folyamat
ügy intézési határideje a leghosszabb
ideig tartó hatóság engedélyezési sza-
kaszával megegyezõ. Amennyiben
szükséges, a jogorvoslati határidõ in -
tegrálásával pedig további hónapok -
kal rövidül az engedélyezés. 

Botlik Tiborné jegyzõ



A Magyar Fürdõszövetség tájékoztatója
A Magyar Fürdõszövetség de cem-

ber 8-án tartotta tisztújító közgyûlését.
A választáson a szavazásra jogosult
tagság több mint 50 %-a jelent meg,
szám szerint a 103 tag közül 55 fõ volt
jelen. Ilyen nagyarányú megjelenés ci -
vil szerve zetek esetében jól mutatja az
érdeklõdést és a tenni akarást. Nagyon
meggyõzõ eredménnyel vá lasz tották
meg a tagok az alábbi tisztség -
viselõket: 

A Fürdõszövetség társadalmi
elnöke: Dr. Németh István a Büki
Gyógyfürdõ vezérigazgatója

Ügyvezetõ Elnöke: Szikora
Gyu la a kiskunmajsai Jonather -
 mál Zrt. vez.ig.

Alelnökök: Horváth Vencel a zala -
karosi Gránit Gyógyfürdõ vez.ig.

Czeglédi Gyula a hajdúszobosz -
lói Hungarospa Zrt. vez.ig.

Választmányi tagok: Dala Ta más
NUSI igazgatója

Holléry Tibor a debreceni Aqua -
ti cum Kft. üzem.ig.

Vancsura Miklós a Sárvári
Gyógy fürdõ vez.ig. 

A megújult választmány elõtt
nagy feladatok állnak a jelenlegi
nehéz gazdasági helyzet és az egész -
ségügyet érintõ megszorítások miatt.
A választmány hama rosan megtartja
elsõ ülését, ahol meghatározzák a

Magyar Fürdõ szövetség legfon to -
sabb feladatait az említett gazdasági
témákban, valamit a szabványosítás
és a jog szabály alkotás területén.
Kova csics Imre, – miután a szakma
nem szavazott neki az ügyvezetõ
elnöki posztra bizalmat – a vá lasz -
tások után bejelentette, új szö vet-
séget kíván létrehozni. 

Dr. Ákoshegyi György fõtitkár

A Kastélypark Fürdõ a Magyar
Fürdõszövetség tagja. A fürdõszövet-
ség nek hat választott szakbizottsága
van. Mûszaki szakbizottságnak már
negyedik ciklusban tagja Vass Ignác,
a fürdõ vezetõje.

Beszámoló a Füzesgyarmati Hagyományõrzõ
Egyesület Népdalkörének munkájáról

A Népdalkör 2009-es éve is adott bõven fellépési
lehetõséget. 15 alkalommal bizonyíthatta felkészültségét és
elismertségét, 5 esetben helyi fellépés, 10 esetben pedig
vidéki szereplés meghívásnak tettünk eleget.

A helyi fellépés legjelentõsebb állomása a Füzes gyar -
mati Napok voltak. A népdalkörök találkozója igen szín-
vonalas mûsort biztosít a hallgatóságnak. Úgy érzem,
élvezték az elhangzott népdalok elõadását, hangulatát, amit
tapssal is kifejeztek a jelenlévõk. Fontos volt még a március
15-i ünnepség, valamint a Szociális Otthon lakóinak Kará -
csonyi megemlékezés címen nyújtott fellépés. Már évek óta
elmegyünk a szeretet ünnepén az idõsekhez, akik igen
hálásak is ezért.

A vidéki szereplések közül az egri „Ködellik a Mátra”
Népzenei Ta lálko zó az egyik kiemelkedõ megmérettetés.
Ebben az évben a zsûri a „Fesz tivál Nagydíjával” jutalmaz-
ta együtte sün ket. Igazi öröm számunkra ez az elismerés.
Azt hiszem, köszönhetjük ezt felkészítõnknek, Györfi
Gyula tanár úrnak, aki már 26 éve dolgozik az együttessel

és reméljük, még sokáig dolgozni is fog, mi ezt szeretnénk.
Éne keltünk még a Körösladányi Na po kon, a Szeghalmi
Sárréti Napokon, a Vésztõi Katonadal Fesztiválon,
Szegeden egy sétahajón, ahová egy volt gyarmati kedves
ismerõs, Gyeb rovszkiné Piroska hívott meg bennünket.
Igazi szép élmény volt. Itt láttuk elõször a Tiszán a kérészek
táncát közelrõl a valóságban. Meghívást kaptunk még
Békéscsabára a Nyugdíjas Egyesülettõl egy fellépésre. Bár
zsûri nem volt, de a közönség véleményébõl – amit hango -
san is megtettek – azt vontuk le, hogy értékelték és szín-
vonalasnak találták mûsorunkat.

A Sárréti 100 tagúnak ebben az évben kellett megújítani
a minõsítést. Igen nagy felkészülést igényelt, hiszen nem
szerettük volna elveszíteni a korábban megszerzett Arany
Páva minõsítést. A területi versenyen Kun hegyesen kiváló
minõsítést, Szeghal mon pedig Arany Páva elismerést
kapott a 100 tagú együttes. Így a Nép dalkörnek már 5
Arany Páva minõ sítése van. Úgy gondoljuk, szép eredmény
egy Népdalkör életében. 

Országgyûlési képviselõnk, Veress József is levélben
gratulált a 100 tagú eredményéhez.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani
Polgármester Úrnak és a Tes tületnek az erkölcsi és anya-
gi tá mo gatásért, hiszen e nélkül nem tudnánk el utazni
egyetlen vidéki fellépésre sem. 

Szeretném megköszönni az adó 1%-át felajánló
segítõkész emberek kedvességét, hiszen ez is komoly segít-
ség a mûködéshez. Végül szeretném megköszönni minden
népdalkörösnek azt az áldozatos munkáját, hogy egész
évben minden héten eljár a próbákra illetve a fellépésekre,
ami bizony nem kis áldozat. Kívánok a további munkához
erõt, egészséget és sok sikert a szerepléshez.

Bucsi Mihályné
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Szeretettel várunk mindenkit február 13-án, szombaton a 

napközi konyhán megrendezésre kerülő bálra. 

 

Ajánlataink: 

 - Műsorral kedveskednek a helyi Általános és Művészeti Iskola tanulói 

- Jó hangulatban eltöltött kellemes este a  együttessel 

- Ízletes vacsora;  - Szezámos-rántott pulykamell 

     - Ropogós, tárkonyos vajas csirkecomb 

- Fűszeres, héjas burgonyagerezd 

- Párolt zöldségek, uborkasaláta, Sütemények 

- Italpult 

- Értékes tombolatárgyak, nyeremények 

- Igény- és érdeklődés esetén Karaoke vetélkedő 

 

 

 

- 18:00 – 18:30  Gyülekező 

- 18:40 – 19:30  Megnyitó és Műsor 

- 19:40 - től  Vacsora 

- 00:30 - tól  Tombolahúzás 

 

Nagy szeretettel várjuk mindazokat, akik szórakozni szeretnének, akik támogatni szeretnék a 

gyermekeket, hiszen ez az Alapítvány a gyermekeinkért, az unokáinkért jött létre! 

Szívesen fogadjuk támogatásaikat, felajánlásaikat! 

 

Jegyelővétel és bővebb felvilágosítást kaphatnak Hegyesi-Gorgyán Nóránál az iskolában. 

Elérhetősége személyesen vagy a 06 66 / 491 - 755 tel.számon. 

 

Támogatójegyek kaphatóak 200Ft ill. 400Ft- os áron. 

 

SZÁMÍTUNK ÉRDEKLŐDÉSÜKRE!  

A bál támogatói és a szervezők 
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A Füzecske bábcsoport mesedélutánja
2009. december 14-én a Füzecske

bábcsoport mesedélutánra hívta a
mesét szeretõ gyermekeket és szü -
leiket a Rajk utcai iskolába. Erre az
alkalomra az itt dolgozó kolléganõim
segítségével színházzá varázsoltunk
egy tantermet. Elõször csak egy mese-

játékot készültünk bemutatni, de a
közönség lelkes érdeklõdésére öt báb-
játékot adtunk elõ. Bemutatásra került
A két Mikulás nem fér meg egy
erdõben, A két kicsi bocs meg a róka,
A nyuszikaland, A kesztyû és A gom -
ba alatt címû mese.

Arról, hogy a közönség és a bá bo -
sok milyen hangulatban töltötték ezt a
délutánt árulkodjanak a következõ
fényképek. Természetesen tavasszal
új mesékkel is várjuk majd a kedves
közönségünket.

Pálfi Judit, drámapedagógus

TISZTELT TÁMOGATÓK!

A Füzesgyarmat Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 1%-át, 
melynek bevételét a gyermekek táboroztatására, idegennyelv oktatására, oktatási eszközök fejlesztésére fordítjuk.

Adószám: 18390296-1-04 Tisztelettel: A Kuratórium

TISZTELT TÁMOGATÓK!

A Füzesgyarmati Kossuth Lajos  Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány az idén is szívesen fogadja adója 1%-át,
melynek bevételét a gyermekek táboroztatására, színházlátogatására, oktatási eszközök fejlesztésére fordítjuk.

Adószám: 18379761-1-0 Tisztelettel: A Kuratórium

Magyar Vöröskereszt helyi alapszervezete Füzesgyarmat
Csak TISZTA és még HASZNÁLHATÓ mindenféle 

adományt elfogadunk továbbításra. 
Az adományok továbbítása 2010. februártól 

minden pénteken délután 14:00-16:00 óráig lesz 
a Polgármesteri Hivatal udvarán lévõ volt Vízügy helységében.

Szõke Józsefné (Kati),Vöröskeresztes titkár

„Teltház” elõtt játszunk Kulisszák mögött A gomba alatt A „Füzecskék”


