2012. március

Börcsi Hírmondó
Tisztelt börcsi ingatlan és/vagy gépjármű tulajdonos és iparűzési adót fizető !
Ezúton értesítjük az ingatlan és gépjármű tulajdonosokat, vállalkozásokat a 2012. évben fizetendő helyi
adókról.
Magánszemély kommunális adó mértéke a Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011.(XI.29). önkormányzati rendelete alapján
8.000,-Ft /év/ ingatlanra változott.
Az érintett adófizetők az új összegről a határozatot csekkel együtt kézhez kapják. A befizetési határidő:
I. rész a határozat kézhezvételétől számított 30 nap.
II. félév 2012.09.15.
Gépjárműadó mértékénél nem történt változás.
Emlékeztetőként- Az 1991. évi LXXXII. törvény 7.§-a alapján személyszállító gépjármű esetében:
*gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft / kilowatt
*gyártási évet követő 4-7. naptári évben
300,-Ft / kilowatt
*gyártási évet követő 8-11. naptári évben
230,-Ft / kilowatt
*gyártási évet követő 12-15. naptári évben
185,-Ft - kilowatt
*gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft / kilowatt
Nem személygépkocsi esetében az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után:
1., a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyergesvontató, tehergépjármű, autóbusz esetén
1.200,- Ft
2., az 1.pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1.380,- Ft
Az adó befizetésének határideje változatlan-az első részt március 15-ig, a második részt szeptember 15-ig
lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni.
(az egy összegben történő befizetés /pótlék mentesen/ március 15-ig lehetséges, több gépjármű esetében 1
csekken feladható az adó összege)
Azok a gépjármű tulajdonosok kapnak csak határozatot csekkel együtt:
- akiknél 2011. évben történt változás, és azok a gépjármű tulajdonosok is, ahol a gépkocsi kora
miatt kategória változás van 2012. január 01-től.
Iparűzési adót fizető vállalkozásoknak a múlt évben kiadott tájékoztató alapján kell 2012. 03.15- ig
teljesíteni a befizetést.
Csekket az önkormányzatnál és a postán lehet kérni.
Aki utalással szeretné teljesíteni az adófizetést, az alábbi számlaszámokra teheti meg:
- Gépjárműadó beszedési számla :

11737007-15370158-08970000

- Magánszemély kommunális adó : 11737007-15370158-02820000
- Iparűzési adó:

11737007-15370158-03540000

Bővebb tájékoztatást személyesen, vagy telefonon, az 553-245-ös számon lehet kérni.
Önkormányzat
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Tisztelt Börcsi Lakosok!
Hamarosan megnyitásra kerül az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT), az iskola melletti új
épület, melyben a fiatalok részére is kialakítottak egy klubhelyiséget. Ennek berendezéséhez szeretnénk a
segítségüket kérni, mivel az anyagi támogatás szűkös.
Ha feleslegessé vált fémhulladékkal rendelkeznek, melyet felajánlanának a fiatalok támogatására,
szívesen vennénk.
Ezzel kapcsolatosan a felajánlásokat a Hivatalban(553-240) vagy Burnóczki Renátánál, a Teleházban
lehet jelezni (350-884, 30/8304335).
Köszönjük.
BÖFME

ISKOLAI BEÍRATÁS
Felhívom a tisztelt Szülők figyelmét, hogy a leendő elsősök beíratása iskolánkban
március 19-én 12-15 óráig
március 20-án 8-10, ill. 17-18 óráig lesz.
Szíveskedjenek magukkal hozni gyermekük születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját, a TAJ
kártyáját, valamint az óvodai szakvéleményt.
Nagy Ambrusné
tagisk.vez.

ÓVODAI BEÍRATÁS
A BÖRCSI PITYPANG NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁBAN
2011. március 27-én 7.00 - 17.00 és
2011. március 28-án 7.00 - 17.00 között
óvodai beíratás lesz a 2012/2013-as nevelési évre,
azoknak a gyermekeknek, akik
2009.09.01 és 2011.02.28 között születtek.
2010. szeptemberétől a gyermek 2,5 éves korától felvehető az óvodába, amennyiben az édesanya dolgozik,
és a gyermek szobatiszta.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
Gyermeknek: -születési anyakönyvi kivonata
- lakcímkártya
- egészségügyi kiskönyv
Szülő:
- személyi igazolvány
- lakcímkártya

Kedves börcsi lakosok!
Bizonyára mindannyian emlékeznek rá, az előző „info”-ban már beszámoltunk arról, hogy óvodánkban
SÓ-SZOBÁT szeretnénk kialakítani. Mivel a Börcs Fejlődéséért Alapítványtól kapott összeg nem fedezi
a kiadásokat, ezért 2012.02.14 – től elkezdtük a Sótégla-jegyek árusítását az oviban, 700 Ft/db. áron.
Kérjük és várjuk a segíteni akaró börcsieket, hogy be tudjuk fejezni a sószobát.
Engedjék meg, hogy néhány mondattal bemutassuk a parajdi só előnyeit, tulajdonságait:
A parajdi só: Az emberi szervezet vízből és sóból áll. A só alatt nem a hagyományos értelemben vett
finomított konyhasót értjük, hanem a természetben, eredeti állapotban előforduló sókat, melyben
különböző mennyiségű és minőségű ásványi anyagok vannak. Ezek közül a parajdi só a világon az egyik
legjobb minőségű, 84-féle ásványi anyagot tartalmaz.
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A parajdi só az Ősóceán kiszáradásakor keletkezett, minden ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Ez
a kézzel bányászott és aprított só mentes mindennemű környezeti szennyeződéstől, adalékanyagtól. A
parajdi só abban különbözik a többi sótól, hogy (ez küllemében is látszik)nem vonják ki belőle a
természetes iszapot, ami egyedülálló természetes olajesszenciát tartalmaz.
A sóterápia hatásai: A só által leadott negatív töltésű ionok pozitívan hatnak a légutakra, légúti
megbetegedésekre, idegfájdalmakra, magas vérnyomásra, reuma ellen. A sókristályok jobbra cirkuláló
bioenergiája hatással van a vesére, az idegekre, a hormonháztartásra, a vér méregtelenítésére, az
idegrendszer erősítésére az öregedési folyamatok lelassítására. A sótéglákkal elvégzett tesztek
bizonyítják, hogy a hiperaktív gyerekek koncentrációs és alvás zavarai rövid idő alatt csökkenek, illetve
megszűnnek, a sókristály rendező erejéből fakadóan. A parajdi sótégla egészségre gyakorolt hatásából
kiindulva kitűnően felhasználható különleges és egészséges belsőépítészeti megoldások megvalósítására.
Lényege, hogy a természetes sóbánya gyógy-közegét használjuk terápiás céllal.
A sószoba, sókabin, sófal kivitelezése során a sóbánya adta különleges mikroklíma ugyanazon gyógyító
és egészségmegőrző hatása érvényesül otthoni környezetben és intézményen belül (pl. óvoda, iskola,
egészségügyi intézmények) is.
Kovácsné Élő Rita
tagóvodavezető

Haszonbérleti díjak kifizetésének időpontjai
08-101110 Vadászterület Földtulajdonosi Közössége
9154 Mosonszentmiklós, Vasút u. 18/a.
Telefon: (96) 460-282
A RÁBCA-MENTI VADÁSZTÁRSASÁGHOZ tartozó, az autópálya déli oldalán elhelyezkedő börcsi,
abdai, enesei, rábapatonai, mosonszentmiklósi, lébényi, győrsövényházi és tárnokréti földterületek
tulajdonosai részére a 2011. évi haszonbérleti díjak kifizetése az alábbi időpontokban és helyen lesz:
2012.03.28.szerda
13 órától -16 óráig BÖRCS
Polgármesteri hivatal
2012.04.11.szerda
13 órától -16 óráig MOSONSZENTMIKLÓS
Tsz iroda
2012.04.12.csütörtök
13 órától - 16 óráig MOSONSZENTMIKLÓS
Tsz iroda
2012.04.18.szerda
13 órától -16 óráig LÉBÉNY
Tsz iroda
2012.04.19.csütörtök
13 órától -16 óráig LÉBÉNY
Tsz iroda
2012.04.26. csütörtök
10 órától-11 óráig TÁRNOKRÉTI
Polgármesteri hivatal
2012.04.26.csütörtök
14 órától- 16 óráig ABDA
Polgármesteri hivatal
A földtulajdonosok ( vagy a meghatalmazottak ) bármelyik kifizető helyet felkereshetik. A kifizetéshez
a tulajdonos adókártyája kell.
Mosonszentmiklós, 2012. február 18.
Fülöp Anna s.k.
közös képviselők nevében

