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TESTÜLETI TÁJÉKOZTATÓ
A 2005-ben eddig megtartott képviselõ testületi üléseken, a képviselõ testület az alábbi napirendeket tárgyalta és hozott benne döntéseket.
6 Jogharmonizációs feladatának eleget téve, igazodva a
hazai magasabb rendû jogszabályokhoz, rendeletet alkotott a
Gyermekvédelem helyi rendszerérõl 1/2005. (I.19.) és módosította a Helyi adókról szóló 3/2003. (XII.09.) Kt. számú
rendeletét.
6 Megtárgyalta a Dombrád és Vidéke ÁFÉSZ kérelmét,
melyet az óvoda épületében lévõ és mûködõ üzlethelyiség
további hasznosítására nyújtottak be.
6 Döntött arról, hogy 2004-ben jóváhagyott önkormányzati informatikai koncepciójában foglaltaknak megfelelõen
részt vesz a nyolc település által elindított „Helyi közösségek
gazdasági versenyképességét és a lakosság életkörülményeit
javító önkormányzati informatikai fejlesztések támogatása"
címû minisztériumi pályázat megvalósításában, melynek
eredményeként a település saját honlapja kerül megtervezésre és mûködtetésre.
6 Elfogadta az Önkormányzat 2005. évi költségvetését:
< Bevételi fõösszege: 116.457.000 Ft
< Kiadási fõösszege: 116.457.000 Ft
Összességében nézve az elfogadott költségvetést megállapítható, hogy az elmúlt 2-3 évtendenciája folytatódik: egyre
kevesebb a mûködési, fenntartási költségeken felüli, a fejlesztésre fordítható saját forrás. A költségvetési hiány - ami
valamelyest nagyobb, mint a 2004. évi - csökkentésére az
idén is plusz támogatások igénybevétele szükséges, melyek
igénylésérõl a Képviselõtestület már döntött.
A nehézségek ellenére a Képviselõtestület a lakosság szociálpolitikai támogatási rendszerét nem módosította, figyelemmel a településen élõk hátrányos helyzetére. A kötelezõ
feladatellátás mellett, a lehetõségek függvényében kisebb
település fejlesztési beruházásokat tervez, amely az itt élõk
javát szolgálja.
6 A taggyûlési határozatot jóváhagyva módosította a 2005.
évre szóló ivóvízdíjakat. Ennek megfelelõen a 2005. évre érvényes ivóvízdíjak:
1. alapdíj:
- lakossági fogyasztóknál: 230 Ft/hó/vízóra
- közületi fogyasztóknál: 1.150 Ft/hó/vízóra
2. ivóvíz díja: - lakossági fogyasztóknál: 174,95 Ft/m3
- közületi fogyasztóknál: 208,83 Ft/m3
6 Döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ
eszközök, gépek tárolásának megfelelõ végleges megoldá-

sára saját erõbõl tároló épületet létesít, melynek elõzetes
költsége 1.8 millió forint. A megvalósításhoz megvásárolja a
Templom úton található 138.-as hrsz.-ú ingatlant.
6 Határozott arról, hogy a tervezett autóbusz forduló
helyének tulajdonjogi rendezése céljából a szükséges területet megvásárolta a DOMBKA2003. Rt-tõl.
6 Megtárgyalta az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyet:
108.080.000 Ft bevétellel,
106.692.000 Ft kiadással fogadott el.
6 Döntött a 2005. évi költségvetés mûködési forráshiányának pályázat útján történõ csökkentésérõl, melynek érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz 7.830.000 Ft összegre.
6 Döntött a tervezett buszforduló közvilágításának tervezésére beérkezett árajánlatokról. A tervezéssel a TOPTEAM Kft.-t (Nyíregyháza) bízta meg.
6 Pályázatot nyújtott be a Sz.-Sz.-B. Megyei Területfejlesztési Tanács által meghirdetett megyei TEKISZ alapra a
Szabadság köz útépítéséhez szükséges saját forrás csökkentésére. (3.000.000 Ft.)
6 Határozatban mondott le a vásárosnaményi 2887/7 hrsz.ú ingatlanban 213 önkormányzattal közösen lévõ tulajdonjogról.
6 Kiválasztotta a Fõ út - Szabadság köz csapadékvíz csatornájának építéséhez kapcsolódóan a mûszaki ellenõri és bonyolítói tevékenységet ellátó szervezetet. A megbízást a
Nyír-Hidrofil Kft. (Nyíregyháza) kapta meg.
Megbízási díj: 300.000 Ft.
Jelenleg folyamatban van a beruházás kivitelezõjének
közbeszerzés útján történõ kiválasztása.
6 Döntött arról, hogy igényli a Sz.-Sz.-B. Megyei Fejlesztési Ügynökség által felajánlott közmûpótlós szennyvíz elvezetési tervet.
(Folytatás a következõ oldalon.)
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(Az elõzõ oldal folytatása)
6 A tavaly májusban elkészített és benyújtott „Általános Iskola és Óvoda tetõszerkezetének felújítása és a környezetének rendezése" címû pályázatunkat a Regionális Operatív
Programban tartalék listára helyezték. A március végén kiírt
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TRFC kiírásában hasonló tartalmú kiírás jelent meg. Ezt kihasználva - kisebb módosításokkal - a korábbi pályázatot fenntartva 43
millió Ft.-os pályázat benyújtásáról döntött a Képviselõtestület.
6 Az Országgyûlés 2004. november 2.-ai ülésnapján fogadta el a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak intézményesítése, a kistérségek összehangolt fejlesztésének elõremozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának emelése érdekében a 2004. évi CVII.
törvényt, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi

2005. május
társulásáról. A törvénynek megfelelõen Kisvárda város központtal került megszervezésre a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás. A Képviselõtestület döntött arról,
hogy tagja kíván lenni a társulásnak.
6 Döntött arról, hogy az öt települést (Dombrád, Újdombrád, Tiszakanyár, Kékcse, Szabolcsveresmart) ellátó Dombrád és térsége vízmû és nyomóvezeték hálózat rekonstrukciójának I. ütemének megvalósításához pályázatot nyújt be
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (Debrecen)
által kiírt TRFC keretre, a már rendelkezésre álló minisztériumi és megyei források kiegészítésére.
6 A település elsõ köztéri játszóterének megvalósítása érdekében, - melyhez pályázat útján többször is próbált támogatást szerezni - a Képviselõtestület minden tagja két havi
tiszteletdíjáról lemondva, anyagi felajánlásával járul hozzá.
Kállai András polgármester

Megalakult a Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
A kistérségek jelentõsége a globalizáció erõsödésével
sem csökken.
A kistérségek létrehozásának egyik legfontosabb momentuma az alulról-felfelé építkezés, ami által az önkéntes szervezõdések képesek a valós kapcsolatrendszer feltárására.
Felismerte ezt már korábban a törvényhozás is, melynek
eredményeként a 1990.-es évek közepétõl fõleg településfejlesztési, területfejlesztési feladatokra önkéntesen szervezõdtek egy-egy kisebb, tájegységeken belül önkormányzati
társulások. Ilyen önkéntesen létrejött társulás a "'Rétközi"
Kistérségi Társulás, melynek 1996-tól Újdombrád is tagja.
A magyar közigazgatás modernizálásának és átszervezésének programja egyértelmûen felértékelte a kistérségek
szerepét. Azonban ennek megvalósítását nem az önkéntesen
megalakított kistérségekben látja, hanem valójában a régi
járási területi lehatárolásokkal; területi átfedés nélküli, az
ország egész területét lefedõ új kistérségi rendszer létrehozásával. Olyan kistérségi rendszer kidolgozását szorgalmazta,
amely egyaránt alkalmas lehet az önkormányzati, közszolgáltatási szerepkör, a területfejlesztési funkció, valamint
egyes államigazgatási feladat- és hatáskör ellátására.
A törvényi ösztönzés hatására 2004. tavaszán kezdtek országos szinten megalakulni a többcélú kistérségi társulások a
maguk nehézségeivel és bizonytalanságaival.
A 168 kijelölt kistérség közül az utolsók között 2005. április 28-án alakult meg 32 település társulásával a Kisvárda és
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, melyhez Újdombrád
község Képviselõtestülete is kifejezte csatlakozását. A Társulás központja Kisvárda, elnöke Dr. Oláh Albert Kisvárda
város polgármestere, alelnöke Háda Imre Záhony város
polgármestere. Atársulás az alábbi célokat fogalmazta meg:
> közszolgáltatások magasabb szakmai színvonalon történõ, hatékonyabb ellátása,
> kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása,
> kistérségi államigazgatási feladatok, közizgatási ügyintézés hatékonyabb ellátása.
Atársulás a következõ feladatok közös ellátásáról döntött:
> területfejlesztési feladatok,
> közoktatási feladatok,

> szociális feladatok,
> gyermekjóléti feladatok,
> egészségügyi feladatok,
> állat- és növény egészségügyi feladatok,
> pénzügyi- gazdasági ellenõrzési feladatok,
> mozgókönyvtári feladatok.
Mindezen feladatok ellátására továbbra is lehetõség van nagyobb részben ennek megfelelõen kerültek kiválasztásra
az egyes feladatokon belül a megoldandó részfeladatok - az
eddig mûködõ intézményi, illetve feladattársulások mikrotársulássá történõ átalakításával.
A rendszerváltás óta eltelt idõszak legnagyobb átszervezési folyamata a racionalizálással egybekötött, a regionális
politika új területi egységének lehatárolása. Az idõsebbek
számára egyfajta „dejavu" érzés, hiszen sok elemében a régi
járási rendszer mechanizmusa jelenik meg. Jelenleg ez az új
decentralizált rendszer láthatja el hatékonyabban, magasabb
színvonalon a kijelölt célokat és feladatokat, azonban vannak olyan elemei, amelyek a késõbbiekben feszültségek forrása is lehet (központi orvosi ügyelet, közoktatás, területfejlesztés).
Az átszervezés folyamata elkezdõdött; annak eredményérõl és fõleg a lakosságot érintõ részleteirõl folyamatosan
tájékozatjuk a település lakóit.
A Kisvárda és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
települései:
Ajak
Anarcs
Benk
Döge
Dombrád
Eperjeske
Fényeslitke
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírlövõ
Pap
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
Kállai András polgármester
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PILLANATKÉPEK AZ ISKOLÁBÓL ÉS AZ ÓVODÁBÓL
Az Újdombrádi Általános Iskolában és az óvodában lapunk legutóbbi megjelenése óta történt legfontosabb tudnivalókról Hegyes Zsoltné az intézmény igazgatója készségesen tájékoztatott.
- Még az elmúlt esztendõ végén volt „Egészségnap”
külön az iskolában és az óvodában, amelyrõl eddig nem
számoltunk be. Ezeken a napokon a gyermekek gyümölcsöket ettek, és a védõnõ tartott részükre elõadást az
egészséges táplálkozásról és életmódról.
A farsangi programokat külön-külön, az anyák napi
mûsorokat összevontan szerveztük meg.
Pályázaton a modernizációs közalapítványtól a
kistérségek településeinek intézményei részére színházlátogatások költségeinek finanszírozására 43.000
ft-ot nyertünk. Nyíregyházán megtekintették a gyerekek a Mandala Dalszínház elõadásában a Ludas Matyi
címû darabot. Debrecenben a Kis Herceg elõadást nézhették meg a diákok. Ez utóbbi esetében az útiköltséget
az újdombrádi önkormányzat állta, a belépõket az
SZMK vette meg.
Jelenleg is van benyújtva egy pályázatunk
színházlátogatásra, melynek az elbírálása
folyamatban van. Amennyiben sikerül
nyernünk, akkor azt az összeget a
következõ tanévben fogjuk felhasználni.
Június 1-2-3-án Feldebrõn autóbuszos kiránduláson vesz részt intézményünk harminchárom tanulója a pedagógusok kíséretében. Érdekes hegyvidéki programok várják majd a résztvevõket, melynek
során Egerbe is ellátogatunk.
Tanulmányi versenyeken rendszeresen részt vesznek
diákjaink. Március 15-én rendeztük meg helyi szinten a
Petõfi Sándor szavalóversenyt, amelyen az elsõ osztá-

lyosok közül Molnár Ivett, a másodikból Kállai Bence,
a harmadikból Demjén Ferenc, a negyedikbõl Hegyes
Ágnes lett elsõ helyezett.
Április 27-én Kisvárdán a területi anyanyelvi és helyesíró versenyen Hegyes Ágnes 4. osztályos tanuló 4.
lett, a május 9-én Nyírbátorban megrendezett
megyei megmérettetésen 5. helyen végzett ötvenhárom induló közül, ami nagyon szép
eredménynek mondható.
Neki és felkészítõ tanárának Oláh
Katalinnak a nevelõtestület nevében
ezúton is gratulálok.
A Kisvárdai Iskolaszövetség horgászversenyére kerül sor május 25-én
Újkenézen, melyre négy fõs csapattal
neveztünk. Ennek a viadalnak a helyi
elõdöntõjét tartottuk meg a közelmúltban a helyi horgásztavon. Szeretnék köszönetet mondani Nagy Imrének, aki díjmentesen rendelkezésünkre bocsájtotta a tó
használatát.
A levelezõs versenyekre a diákok 70%-a nevezett.
Három-négy hetente kapták a feladatokat minden tantárgy témakörébõl, amelyeket júniusban értékelnek.
Tavasszal történt az óvodában az öltözõ bútorzatának
komplett cseréje. Egy pedagógus Balla Mária Judit távozik a tanév végén intézményünkbõl, helyére szeptemberben új nevelõre lesz szükség. Május 17-én nyílt
nap volt a suliban, amelyen a szülõk szép számmal jelentek meg. Az utolsó tanítási nap június 15-én lesz az
iskolában, az óvodában május 30-án kerül sor a ballagásra, másnap 31-én lesz a mûvészeti iskolások záró
koncertje.
Tóth Mihály
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A MÛVELÕDÉSI HÁZ HÍREI
Szeretettel köszöntök minden kedves újdombrádi lakost a Mûvelõdési
Ház nevében.
A 2005-ös év kezdetével mi is új feladatok elé néztünk, amibõl néhányat
már meg is valósítottunk. Ennek kapcsán szeretném tájékoztatni Önöket az
eltelt hónapok és a jövõben tervezendõ
események programjairól.
Az évet jótékonysági bállal kezdtük,
ahol a résztvevõk szórakoztatására az
asszonyok újabb bohókás jelenettel készültek valamint a Roma csillagok és
latin tánc is színesítette az estét. A rendezvény eredményeként a bevételbõl
néptáncosaink ismét új ruhákat kaptak,
hisz a táncolni vágyók megnövekedett
létszáma miatt ez volt a legfontosabb.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Komlósi Katalinnak és édesanyjának,
hogy elkészítették számunkra ezeket a
ruhadarabokat.
A bált tavaszköszöntõ követte, ahol a
gyerekek vidám mûsorral csaltak mosolyt az arcokra.
Kis pihenõ után újra munkához láttunk. A néptánccsoport tagjai lelkesen
készültek a már hagyománnyá vált majálisi fellépésre.
A szorgos munka eredménye nem
maradt el, hisz április 30-án megmutathattuk tudásunkat. A hajnali zenés ébresztõ után kezdetét vette az egész napos program.
Ebben az évben szerettünk volna új

dolgokat megmutatni a lakosságnak,
így próbáltuk színesebbé tenni a délutáni programot. Így kértük fel a kisvárdai tûzoltóság vezetõjét, hogy tartsanak
számunkra egy bemutatót. Ennek keretében a kisebbek kipróbálhatták a tûzoltóautó vezetését, felfedezhették minden részét, és a kísérõ tûzoltók segítségével választ kaphattak kérdéseikre.
Egy új vetélkedõnek is helyet adtunk,
ahol a vállalkozó kedvû fiatalok mérhették össze ügyességüket. A vetélkedõt parasztolimpiának neveztük el,
ahol sodrófahajítás, rönkdobás, szalmabála cipelés és tû keresés szénaka-

zalban elnevezésû versenyszámokban
vetélkedhettek.
Nem szabad megfeledkezni a délután
másik nagy érdeklõdést kiváltó csoportjáról sem.
A Csillagösvény Hagyományõrzõ
Baráti Kör közremûködésével megismerkedhettünk az íjászkodás mesterségével, valamint a kosárfonást is kipróbálhattuk.
A napot az édesanyák és nagymamák
köszöntésével zártuk, de újra láthattuk
az asszonyok Frédi és Béni életébe elkalauzoló vidám mûsorát is és persze
nem maradhatott ki a programból a Roma csillagok ragyogása sem.
A hajnalig tartó bál jó hangulatáról
pedig a Partner duó gondoskodott.
Most kis pihenõ következik, de a közelgõ nyár sem múlik el programok nélkül.
Tervezzük Ki-Mit-Tud megrendezését is, ahová szerepelni vágyó gyerekek
jelentkezését várjuk tátika, vers, tánc és
egyéb kategóriában és reméljük egy
közös kirándulást is sikerül megszerveznünk.
Remélem ezután is sikerül egy kis
vidámságot csempészni a mindennapok szürkeségeibe.
Rendezvényeinkre mindenkit
szeretettel várunk!
Breznyik Gabriella
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A mezõgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

2004. május 1-tõl Magyarország Európai Unió-s tagként
jogosult az uniós fejlesztési támogatások igénybevételére.
Korábban igényelhetõ támogatások fejezet címei:
1. Mezõgazdasági területek erdõsítése
2. Az agrár-környezetgazdálkodás támogatása
3. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önálló gazdálkodások
támogatása.
4. Termelõi csoportok létrehozásának és mûködtetésének
támogatása (TÉSZ)
5. Korai nyugdíjazás
6. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai elõírásainak való megfelelés elõsegítése.
Ezekkel a fogalmakkal, pályázati lehetõségekkel a regisztrált termelõk már 2004. évben is éltek.
Ezeket a fejezetcímeket magába foglaló információk tájékoztató formában a falugazdászoknál megtalálhatóak.
Fogadóórán a nyomtatványok fénymásolat után a termelõ
áttanulmányozhatja, megismerheti részleteiben.
A28/2005. (IV.1.) FVM rendelet alapján az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódóan támogatás vehetõ igénybe:
a.) hízott bika tartáshoz,
b.) tejtermeléshez,
c.) anyatehén tartáshoz,
d.) extenzifikációs szarvasmarha tartáshoz,
e.) anyajuh tartáshoz,
f.) kedvezõtlen adottságú területeken történõ anyajuh tartáshoz,

g.) szántóföldi növénytermesztéshez,
h.) Burley dohány termesztéshez,
i.) Virginia dohány termesztéshez,
j.) héjas gyümölcsûek termesztéséhez,
k.) energia célú növények termesztéséhez,
Ezek közül a támogatási formák közül az egységes területalapú támogatásokat végezzük, melynek leadási határideje:
2005. május 11.
A többi támogatási formák termelõnként változnak, melyrõl szóban és írásban részletes tájékoztatást tudunk adni.
Felhívom azon gazdálkodók figyelmét, akik lovat, vagy
szarvasmarhát tartanak, útlevelet kell kiváltani az állatokra.
Tájékoztató a hirdetõtáblára kifüggesztve.
A 2005. évi támogatás ez évben a következõképpen változik:
- gabona, olajos- fehérje- rost növényekre : 41.000 Ft/ha
- gyümölcs - szõlõ- legelõ- zöldség növényekre: 24.000
Ft/ha.
A különlegességeket évenként külön alkalmazzuk. pl. héjas gyümölcs (dió) támogatás.
A2005. évben meghirdetett támogatások közül a jövõt illetõen mindenki kiválaszthatja a legoptimálisabbat, átgondolhatja az egész gazdálkodását, alkalmazkodhatnak a jövõ gazdálkodási formájához, hogy eredményesen tudjunk gazdálkodni.
A jövõ útja azok a céltámogatások lesznek, amely a környezetgazdálkodáshoz és ezen belül is az integrált termesztéshez kapcsolódnak.
Révész Gyula Falugazdász

A RÉSZARÁNY FÖLDKIADÁS SORÁN KELETKEZETT
OSZTATLAN KÖZÖS TULAJDON MEGSZÛNTETÉSÉRÕL
A Kormány a 63/2005. (IV.8.) rendeletével döntött a
részarány föld kiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól.
Arendelet többek között rögzíti, hogy:
- egy adott földrészlet vonatkozásában az osztatlan közös
tulajdon megszûntetésére irányuló kérelmeket - tekintet nélkül a benyújtás évére - összevontan kell teljesíteni,
- egy adott földrészleten belül az önálló földrészletek kialakítását - az egyesség vagy sorsolás alapján - minden az önálló földrészlet kialakítását kérelmezõ tulajdonos társ vonatkozásában el kell végezni,
- azon kérelmezõk, akik a megosztással keletkezõ földrészletüket saját maguk kívánják megmûvelni erre vonatkozó nyilatkozatot nyújthatnak be, az illetékes Földhivatalhoz 2005. június 16-ig.
A közös tulajdon megszüntetésének költségeit az állam
viseli.
A határidõ letelte után a Földhivatal összesíti a nyilatkozatokat, és megállapítja az elsõbbségre jogosultak körét, a

települési teljesítés sorrendjére vonatkozóan pedig - közjegyzõ jelenlétében - sorsolással állapítja meg azt.
A Földhivatal a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésében biztosított összeg erejéig teljesít. Azonban teljesíti
azokét is, akik vállalják a megosztás költségeinek megelõlegezését.
Amegosztás költségét az alábbiak szerint kell kiszámítani:
- a földmérési helyszínelés:
3.300 Ft+ÁFA/ha
- a kitûzés költsége:
11.000 Ft+ÁFA/kialakítandó földrészlet.
A költségek megelõlegezését vállaló kérelmezõk részére, a
Földhivatal számlát állít ki, mely alapbizonylata lesz az állam által történõ visszafizetésnek. A visszatérítés a következõ év január 1-tõl történik.
A részarány földtulajdon kialakításához a jogszabály rögzíti a nyilatkozat tartalmát és formáját, amely a Polgármesteri Hivatalban is beszerezhetõ.
Harcsa Bertalan jegyzõ
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VÁLTOZTAK AZ ILLETÉKEK
Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ: 8-12 óráig és 13-16 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: nincs
Csütörtök: 8-12 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Tájékoztató a közlekedési igazgatási ügyek intézésénél
2005. január 1-tõl alkalmazandó illetékrõl.
Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi
CI. Törvény módosított az illetékrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvényt.
Az alábbiakban a közlekedési igazgatási hatósági eljáráshoz kapcsolódó jármûvek vagyonszerzési-, illetve az okmányt érintõ illetékek fizetendõ mértéke kerül felsorolásra.
Illetékek 2005. január 1-jétõl alkalmazandó mértéke
A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6.000 Ft. A törzskönyv kiadására irányuló ejárás illetéke 6.000 Ft. Az eljárás kapcsán született határozat elleni
fellebbezés illetéke 5.000 Ft. Minden egyéb esetben, az
elsõfokú államigazgatási eljárásokra elõírt általános tételû
eljárási illeték 2.200 Ft. (2005. február 15-tõl: 2.200 Ft.)
Vezetõi engedély kiadására irányuló eljárás illetékei:
Az illeték mértéke 2005. január 1-tõl NEM VÁLTOZOTT! A gépjármûvezetõi engedély kiadására irányuló
eljárás illetéke 4.000 Ft. (változatlan) A 70. életévet betöltött
kérelmezõ esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság
elõírása alapján a vezetõi engedély érvényessége 1 év vagy
annál rövidebb, a vezetõi engedély kiadásának illetéke 1.500
Ft. (változatlan)
Avagyonszerzési illeték mértéke 2005. január 1-tõl
Gépjármû tulajdonjogának visszterhes vagyonátruházási
illetéke a hajtómotor hengerûrtartalmának minden cm3-e
után 15 Ft.
- Az 1890 cm3 meghaladó hengerûrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm3-t meghaladó hajtómotor lökettérfogatú
motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3 után 20 Ft.
- a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármû
esetén a hajtómotor teljesítményének minden megkezdett 1
KW-ja után 600 Ft.
- Wankel hajtómotorral üzemelõ gépjármû esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm3 után 30 Ft.
Pótkocsi tulajdonjogának visszterhes vagyonátruházási illetéke 7.500 Ft 2500 kg megengedett legnagyobb össztömeg
alatt; 18.00 Ft minden más esetben. (változatlan)
Az útlevél illetéke 2005. január 1. napjától:
A magánútlevél, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél
kiadásának illetéke 5 évre 6.000 Ft, ha a magánútlevél
érvényességi ideje 10 év, 10.000 Ft. A kérelem benyújtásának idõpontjában 18. életévét be nem töltött személy és 70.
életévét betöltött személy magánútlevelének illetéke 1.500
Ft. Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés
illetéke 5.000 Ft.

A közúti közlekedés igazgatási tevékenységének hatósági díjai:
Jármû forgalomból történõ ideiglenes és végleges kivonása 1.500 Ft.
Ideiglenesen kivont jármû ismételt forgalomba helyezése
1.500 Ft.
Érvényességi címke kiadása, pótlása 1.500 Ft.
Záradék elrendelése, törlése ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiállítani 1.500 Ft.
Okmánykiadással nem járó változásbejegyzés 1.500 Ft.
Ideiglenes forgalomban tartási engedély meghosszabbítása 1.500 Ft.
Ideiglenes forgalomban tartási engedély 2.360 Ft.
Külföldrõl származó jármû származásának ellenõrzése
7.000 Ft.
Lassú jármû és a pótkocsi igazoló lapjának kiadása, pótlása
4.000 Ft.
Rendszámtábla utángyártásanak engedélyezése 8.000 Ft.
Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának pótlása 2.000 Ft.
Nemzetközi vezetõi engedély kiadása 1.500 Ft.
Külföldi vezetõi engedély honosítása 4.000 Ft.
A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke:
10.000 Ft., míg az adatmódosításért - a módosítások számára
tekintet nélkül - 3.000 Ft, a megrongálódott, megsemmisült,
elveszett igazolványokról kiadott másolatért: 5.000 Ft illetéket kell fizetni.
Az Okmányirodában az illetéket a gépjármû, pótkocsi átírását megelõzõen az ott kapott készpénzátulási megbízás útján, illetve - amennyiben erre lehetõség van az Okmányirodán bakkártyával kell az illetékes Illetékhivatal illetékbeszedési számla javára vagy készpénzzel az Okmányiroda házipénztárába megfizetni.
A házipénztárba befizetett illetékrõl az ügyfél számára
számviteli bizonylatot kell kiállítani.
Kertész Katalin

FELHÍVÁS!
A Családsegítõ Gyermekjóléti és Szociális Szolgálat
ezúton értesíti Újdombrád lakosságát, hogy 2005. május 01-én családgondozó váltás történt.
Az eddigi családgondozó (Komlósiné Domokos
Anita) helyett Harsányi László családgondozó látja el
az ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat
Ügyfélfogadás helye: Újdombrád Község Polgármesteri Hivatala Újdombrád-4491 Fõ út 36.
Ügyfélfogadás ideje: Minden szerdán 8.00-tól du. 14.
00-ig
Ragány Ildikó Intézményvezetõ
Családsegítõ Gyermekjóléti és Szociális Szolgálat
4492-Dombrád, Vasút út. 4. Tel.: 06-45/465-080.
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EGYES LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖKBÕL EREDÕ ADÓSSÁGOK RENDEZÉSÉRÕL
A Kormány 11/2005. (1.26.) rendeletével intézkedett, az
OTP-tõl az 1988. december 31. elõtt hatályban lévõ jogszabályok alapján megkötött lakáscélú hitelszerzõdésbõl eredõ
egyes követeléseinek - a törlesztési kötelezettség felfüggesztése mellett - a központi költségvetés terhére történõ megvásárlásáról.
A követelés megvásárlására fedezet nélküli adóssággal
rendelkezõ és fizetésképtelen adós esetében kerülhet sor, ha
az OTP által nyilvántartott adatok alapján 2004. december
31-én hátraléka van, vagy a hitelszerzõdés az OTP részérõl
felmondásra került.
A rendelet rögzíti a fedezetnélküli adósság kritériumait,
hasonlóképpen a fizetésképtelen adós fogalmát.
A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének feltételeként az ingatlanra a rendelet alapján az ingatlan fekvése
szerinti települési önkormányzat javára az ingatlan nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalom kerül feljegyzésre. A törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti
kérelmet ez évben június 30-ig lehet a jegyzõhöz benyújtani. Az igénylõlaphoz az adósnak mellékelni kell a maga
és családja jövedelmi helyzetére, valamint az ingatlanra
vonatkozó iratokat.
Ahatáridõ elmulasztása jogvesztõ.

ANYAKÖNYV
Hosszú életet, jó egészséget
kívánunk az újszülötteknek, bennük
sok örömet a szülõknek!
1. Bereczki Attila Patrik
an.: Kindák Hajnalka
2. Bodnár Máté
an.: Sóki Ilona
3. Dragonya László
an.: Horváth Ildikó
4. Komlósi Kinga
an.: Szoboszlai Katalin
5. Nagy Patrícia
an.: Bálint Zita
6. Potor Sándor
an.: Rajcsányi Margit
7. Samu Zsolt László
an.: Tamás Szilvia
8. Vass Zoltán Dániel
an.: Vass Gyöngyi

Gratulálunk és sok boldogságot
kívánunk az ifjú pároknak!
1. Babják László
2. Bóka Róbert
3. Nagy Norbert

- Sipeki Andrea
- Dogi Margit
- Banga Ágnes

A kérelemrõl a jegyzõ határozatban dönt, és rendelkezik az
elidegenítési és terhelési tilalom feljegyzésének tényérõl.
A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének idõtartama:
10 év.
A jegyzõ a törlesztési kötelezettség felfüggesztését legalább 2 évenként felülvizsgálja, vagy hivatalos tudomásszerzés esetén haladéktalanul ellenõrzi a törlesztési kötelezettség
teljesítésének feltételeit.
A törlesztési kötelezettség teljesítésének fennállása alatt az
adós a tartozásával összefüggésben az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzathoz történõ befizetéssel teljesít. (A jogszabály szerinti hátralékkal rendelkezõ adósok az
OTP értesítését, már korábban megkapták.)
Harcsa Bertalan jegyzõ

FELHÍVÁS
- Felhívom minden belterületi ingatlantulajdonos
és külterületi ingatlan termõföld tulajdonos figyelmét arra, hogy mindenkinek törvényi kötelezettsége a
termõföldek védelme, a talajvédelmi elõírások betartása,
valamint a saját területük gyommentes állapotban való
tartása. Idõszerû ez az év minden egyes napján, de fokozottan az elõttünk lévõ parlagfû szezon során.
Ezért felszólítom minden ingatlantulajdonost, hogy
saját maguk és környezetük egészsége érdekében az ezzel kapcsolatos állampolgári kötelezettségüknek tegye
nek eleget.
- Ezúton felhívom minden érintett figyelmét arra,
hogy a közterületek használatát, még ha ideiglenes is az
önkormányzattól kérni kell. Annak érdekében, hogy a
közterületen történõ bármilyen jellegû tárolást, raktározást visszaszorítsuk illetve megszûntessük, Felhívom a
lakosság figyelmét, hogy a jelenleg közterületeken lerakott és tárolt építési anyagok, gépek, eszközök saját területen történõ elhelyezésérõl június 30-ig gondoskodjon.
A türelmi idõ lejártával a még közterületen tárolt anyagok tulajdonosai külön felszólítás mellett [(3/1993.
(IV.20.) Kt. számú rendelet alapján)] közterület használati díjat kötelesek fizetni.
- A Fõ út csapadékvíz elvezetésének megoldása érdekében, a vállalkozási szerzõdés aláírását követõen, 21
millió forint értékû építési beruházás veszi kezdetét,
amellyel a páratlan oldalon megépül az elvezetõ rendszer. Felhívom minden érintett - fõleg a József Attila és a
Templom út közötti szakasz - ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a járda és az árok között telepített növényzet eltávolításáról gondoskodjon a beruházás megkezdéséig. A kivitelezés megkezdésekor a még ott hagyott növényzet eltávolítását az Önkormányzat elvégzi, melyért
kártérítési felelõsség õt nem terheli.
Kállai András polgármester
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ÉRTHETETLEN TELJESÍTMÉNY...
Tisztelt Olvasók!
A lap utolsó számában az eltelt õszi mérkõzésekrõl, illetve a tavaszi felkészülésrõl és az edzõmérkõzésekrõl tettem említést.
Nos a felkészülést Veress László irányításával elkezdõ csapat január 30.-án Nagyhalász ellen az elsõ mérkõzést is lejátszotta és a mutatott játék, valamint az eredmény is bíztató volt, hiszen magasabb osztályú ellenfelünket fordulatos meccsen 4:3-ra legyõztük.
Késõbb aztán rá kellett jönnünk, hogy nem történt
csoda a csapattal, mert nézõriogató játékkal, alacsonyabb osztályú csapattól hazai pályán is képesek voltunk kikapni.
Január 15-én megkezdõdött az átigazolási idõszak.
Sajnos Újdombrádnak nincs tõkeerõs szponzora, mint
Dombrádnak, vagy Tiszakanyárnak, és a költségvetésünk sem engedi meg, hogy úgynevezett "neveket", vagy
más néven zsoldosokat igazoljunk. Mi csak ismerõsök,
barátok által javasolt játékost tudunk becserkészni, és
esetleg ideigazolni. Végül egy fiatal kapust Végsõ Tamást Vasmegyerrõl, illetve tõlünk kölcsönadott Drigán
Jánost Kemecsérõl sikerült átigazolnunk.
A felkészülési meccseken lehetõséget kaptak a
helyi fiatalok, akik bizonyították, hogy tisztes
hozzáállással lehet rájuk számítani.
A bajnokság úgy kezdõdött számunkra, mint
egy álom, hiszen az elsõ fordulóban Nagydoboson izgalmas, fordulatos mérkõzésen
Sinka József négy góljával 4:2 arányban
nyerni tudtunk. Az álom még a következõ
Pap elleni hazai meccsen is folytatódott,
igaz ez már elég nyomasztó álom volt.
Sajnos a java még ezután következett,
hiszen Kisvárdán még tisztes vereséget szenvedtünk, hiszen egy
Kisvárdától három góllal kikapni, amely ellen is voltak helyzeteink, nem szégyen. Sajnos a
fentebb említett álomkezdést

rémálom követte, hiszen öt bajnoki mérkõzésen szenvedtünk zsinórban vereséget. A dombrádi csúfos fiaskó
után Veress László edzõt Szõlõsi dezsõ váltotta a
kispadon. A gödörbõl való kilábalás elkezdõdött, viszont bajnoki mérkõzéseken nagyon ez még nem értékelhetõ (gyõzelem Anarcs és Petneháza ellen, vereség
Fényeslitkén).
A bajnoki mérkõzésekkel ellentétben számomra érthetetlen módon, helyenként sziporkázó játékkal (Gégény, Zsurk és Záhony) három mérkõzést is 4-0-ra megnyerve a megyei 2. fordulóba jutottunk. Ott már nem
sikerült a bravúr, hiszen az NB III.-ban listavezetõ Tuzsértól 5-1-re kaptunk ki és estünk ki, viszont nem játszottunk velük szemben sem alárendelt szerepet.
Az ifjúsági csapat tavaszi teljesítménye az õszihez
képest visszaesett. Köszönhetõ ez annak, hogy a leigazolt és játékengedéllyel rendelkezõ fiatalok nem
tekintik közelezettségüknek a felvállalt feladat végrehajtását és sokszor indok nélkül nem állnak a csapat
rendelkezésére.
Ebbõl kifolyólag több esetben is, kényszerûségbõl az
éppen rendelkezésre álló tizenegy futott ki a pályára.
Ezúton kérem a szülõket, hogy figyelmeztessék
a gyerekeiket a vállalt feladatainak elvégzésére,
hiszen felnõtt korában is visszaköszön.
Mindamellett a kiváltott játékengedélyek pénzbe kerülnek és az egyesületnek a feleslegesen
kiváltott engedélyek díja kidobott pénz.
Az a mennyiségû testmozgás amit edzésen és mérkõzésen végez a gyerek, a mai
kényelmesedõ világunkban csak a hasznára és egészségére válhat.

Minden jelenlegi nehézség ellenére, bízva a mégjobb helyezések
elérésében jó szurkolást kívánok.
Ferenczi Béla SE elnök

Tyúkanyó két félkilós tojást tojik. Rögtön jönnek a szenzációhajhász riporterek. - Mondana valamit arról,
hogyan sikerült ekkorát tojni?- kérdi az egyik. Családi titok, válaszol a tyúk. Mik a további tervei? - jön a
következõ kérdés. Még nagyobb tojások - válaszol a tyúk. Pár hét múlva két egykilós tojást tojik. A média ismét
ott tolong. - Mondana valamit arról, hogyan sikerült ekkorát tojni? - kérdi az egyik. Családi titok, válaszol a
tyúk. Mik a további tervei? - jön a következõ kérdés. Még nagyobb tojások - válaszol a tyúk. Megkérdezik a
kakast is, hátha bõbeszédûbb. - Elárulná, hogyan lehet ekkora tojást csinálni? - Maradjon családi titokválaszol a kakas. - És mik a tervei a jövõt illetõen? - Kitekerem a strucc nyakát
A község önkormányzati lapja.

Megjelenik negyedévente.

Újdombrádi

ÚJDOMBRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA.
Felelõs kiadó: Kállai András polgármester. Felelõs szerkesztõ: Tóth Mihály, telefon: 06-30-207-5840

