Az önkormányzat kéthavonta kiadott ingyenes lapja.

2019. január - 11. évf. 1. sz.

MINDENKI KARÁCSONYA
A hagyományokhoz híven Imrehegy Község Önkormányzata december 8-án megtartotta karácsonyi
ünnepségét. Az ünnepre hangolódás a polgármester meghitt köszöntő beszédével kezdődött.
A Keceli Szent Cecília Katolikus Kórus tagjai szívet melengető karácsonyi énekekkel örvendeztette meg
a megjelent vendégeket.
A helyi óvodások és az iskolások megható karácsonyi történeteket adtak elő. Mindkét előadás a
szeretetről és az összetartásról szólt, könnyeket csalva az emberek szemébe.
A Magyar Pünkösdi Egyház Életház Gyülekezetének fiataljai, Fehér Tamás vezetésével szintén
karácsonyi énekeket adtak elő, egyben kérték a résztvevőket, hogy ők is énekeljenek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az önkormányzat teával, mákos és diós kaláccsal, szaloncukorral, valamint
egy Imrehegyi lakosunk felajánlásának köszönhetően mézeskalács szívecskével ajándékozta meg a
rendezvény résztvevőit.
Köszönjük mindazok munkáját, akik valamilyen formában segítettek abban, hogy ez a rendezvény
minél ünnepélyesebb és meghitt hangulatban teljen.
Gyóni Mónika
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ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK
1. Háziorvosi rendelési idő:
Hétfő :14.00 – 17.00 óráig
Szerda: 8.00 – 10.00 óráig
Csütörtök: 14.00 – 17.00
óráig
Rendel: Dr. Suhajda János
Tel.: 78/420-963
Mobil: 06-70/338-5409
2. Orvosi ügyelet:
Keceli Orvosi
Ügyelet látja el.
6237 Kecel, Főtér 2.
Telefon: 06-78/421-000, ha ez
a telefonszám műszaki hiba
esetén nem elérhető, csak akkor
hívja a mobilszámot:
06-30/859-6670
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel
8.00 óráig.
Heti pihenőnapokon,
munkaszüneti napokon és
ünnepnapokon:
8.00-tól 8.00-ig.
Súlyos esetben a fenti telefonszámról ügyeletes orvos
a helyszínre hívható, egyéb
esetben a fenti címen lévő
orvosi ügyeleten történik a
betegek ellátása.
3. Fogorvosi ellátás:
Dr. Kárpáti Zsolt fogorvos
Tel.: 06/78/420-744
6237 Kecel, Fő tér 3. (emelet)
Rendelési idő:
Hétfő:14.30 -19.00 óra
Kedd: 8.00-12.00
Iskolafogászat
Szerda: 14.30 -19.00
Csütörtök:14.30-19.00
Péntek: 8.30-12.00
Időpont egyeztetés szükséges,
de fájdalom esetén sürgősségi
ellátás vehető igénybe.
Rendelési idő vége előtt fél
órával új pácienst nem fogad!

Iskolafogászati rendelés esetén
is érvényes a sürgősségi ellátás.
Járási Hivatal ügyfél
fogadása: Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Kiskőrösi
Járási Hivatala kéthetente
(páros héten) szerdán 13.0014.00-ig ügyfélfogadást tart.
4. Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Imrehegy Község
Önkormányzatánál
Fogadó óra: minden héten
csütörtökön 8.30-12.30 óráig
5. Vízmű kezelői közlemény:
Kiskunsági Vízközmű
Ügyfélszolgálat és hibabejelentés elérhetősége: 06-77/421622 és 06-78/312-077
6. Polgárőrség központi
mobilszáma:
06-70/250-3881
Vezetője: Sebestyén István
Elérhetősége: 06-70/313-9954
7. A keceli rendőrőrs
Ügyeletese az alábbi
mobilszámon érhető el: 0670/374-0375
8. Falugazdász:
Kollerné Vámos Zsuzsanna
ügyfélfogadási ideje: IKSZT
(Könyvtár) kedd: 8.00 -12.00
óráig
Elérhetősége: 06-30/298-5148
9. Hegyközségi ügyintézés:
Ferro Csaba hegybíró
minden nap: 8.00-12.00 óráig
Elérhetősége: 06-78/420-421
10. Egészségházban ellátandó
szolgáltatások:
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1. Védőnői szolgáltatások:
Védőnő: Németh Katalin 6238
Imrehegy, Kossuth tér 6. Tel.:
06-70/3798217 E-mail:
egeszseghaz.imrehegy@dunaw
eb.hu
Ügyfélfogadás ideje
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
10:00 – 14:00
9:00 – 10:00
9:00 – 10:00

Önálló védőnői tanácsadások
ideje:
Nővédelmi- és várandós anyák
részére tartott tanácsadás: Kedd:
10.00 – 12.00 óráig
Csecsemő- és kisgyermek
tanácsadás
Szerda: 10.00 – 12.00 óráig
Ifjúsági-és iskola védőnői
tanácsadás
Szerda: 12.00 – 14.00 óráig
Gyermekorvos:
Dr. Zsember Katalin
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos, Rendel:
2019.02.07. (csütörtök)
10.00 órától.
Dr. Percs Ágnes
gyermekgyógyász, házi
gyermekorvos 2019.02.04.
(hétfő) 11.00 órától.
Terhes- és nővédelmi
tanácsadás: Dr. Horváth
Attila, szülész-nőgyógyász
2019.01.17. 13.00 órától.
11. Állatorvos
Dr. Beke József
Elérhetőség: 06-20/971-8180
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Sikerekben gazdag, békés, boldog új évet kíván Imrehegy Község Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében Túriné Czeglédi Edit polgármester.
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS
Tisztelt Adózók!
Az elektronikus ügyintézés általános szabályait több speciális jogszabály tartalmazza, amelyek együttesen
adják az elektronikus ügyintézés keretrendszerét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az
Eüsztv. a nem természetes személyek (gazdálkodó szervezetek) és az elektronikus kapcsolattartásra
kötelezett, adóköteles tevékenységet végző természetes személyek számára az elektronikus
ügyintézést kötelezően előírja.
Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon érkező beadványok nem alkalmasak a kívánt
eljárások megindítására. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adóköteles tevékenységet nem végző
természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus
intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is, ugyanakkor ehhez elengedhetetlenül szükséges,
hogy az Ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval.
Felhívjuk figyelmét, hogy az adóköteles tevékenységet nem végző természetes személy ügyfél – amennyiben
ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési
nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.

A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve
meghatalmazásainak
rögzítésére.
A
rendelkezési
nyilvántartás
jelenleg
a
https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök
szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. április 1. napjától megnyílt a lehetőség elektronikus ügyintézés
keretében az iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint
ideiglenes iparűzési adóbevallások stb. elektronikus úton történő benyújtására a helyi adóhatóságnál
(Imrehegy Község Önkormányzata). A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező
adózók vehetik igénybe!
Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek és egyéni vállalkozók, mielőtt adózási adataikat szeretnék
megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallásukat kívánják elektronikus úton benyújtani, úgy első alkalommal
regisztrálniuk szükséges az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp.asp.lgov.hu oldalon). Az
Önkormányzati Hivatali Portál Imrehegy honlapjának főoldalán található „Elektronikus Ügyintézés”
linkre történő kattintással is elérhető.
A regisztrációt az ügyfélkapu regisztráció során megadott adatokkal egyezően kell elvégezni. Ezután
tudnak belépni a rendszerbe és kiválasztani azt az Önkormányzatot, jelen esetben IMREHEGY-et, ahol
ügyeiket intézni kívánják.
-3-

11. évfolyam 1. szám

Imrehegyi Szóvivő

Amennyiben meghatalmazottként más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni vagy
iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás szükséges (lásd: Meghatalmazás
önkormányzati adóügyekben űrlap). A meghatalmazás feldolgozását, adó nyilvántartási rendszerben
történő rögzítését követően lesz lehetősége a meghatalmazottnak az általa képviselt adózók
adófolyószámla egyenlegét lekérdezni, vagy iparűzési adóbevallást benyújtani nevükben, természetesen a
fenti portálon történő regisztráció után.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon rendelkezésükre bocsájtott iparűzési adóbevallási űrlapok
paraméterezése helyesen beállított, az Önkormányzat helyi adórendeletéhez igazított, valamint ellenőrzés
során a hibák kijelzése megtörténik, tehát hibás bevallás benyújtására nem kerülhet sor. Az adózók 2017.
január 1. napjától NAV honlapján rendelkezésre álló elektronikus iparűzési adóbevallás űrlapon is
beadhatják bevallásaikat (ÁNYK keretprogram használatával). Azonban az ott rendelkezésre álló
elektronikus űrlap használata során nagyon sok a hiba lehetőség (pl. iparűzési adó mérték nem megfelelő
beállítása, elmaradó pótlapok, stb.), amit a program nem ellenőriz, így a bevallások nagy része hibásan
érkezik be.
Fentiek alapján kérjük Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül teljesítsék iparűzési
adóbevallási kötelezettségüket, hiszen így mind a saját, mind az adóhatóság munkáját megkönnyítik.
Imrehegy Község Önkormányzata

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január és
február hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és
az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű
meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Fenyőfabegyűjtés időpontjai:

Település
Imrehegy

Időpont
2019. január 28
2019. február 25.
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Meghívó!

Imrehegy Község Önkormányzata meghívja a Tisztelt Lakosságot
„ A helyi identitás és kohézió erősítése”
TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00003 közösségfejlesztő
pályázat keretében megrendezésre kerülő közösségbeszélgetésekre.

Rendezvény helye: IKSZT Könyvtár (6238 Imrehegy, Kossuth tér 1-3)

Időpontok:
2019. január 17. 17:00
2019. február 13. 17:00

Imrehegy, 2019. január 09.
Tisztelettel:
Túriné Czeglédi Edit sk.
polgármester
-5-
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ISMÉT PÁLYÁZTUNK…
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ismét sikeresen pályázott. Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság által kiírt pályázat révén, az egyesület technikai eszközöket (1 db légzőkészüléktartozékaival, 3 db mászó öv, 3 db kézi balta tokkal), valamint pénztámogatást kapott, működési
költségek finanszírozására.
Szeretném megköszönni a vezetőség és az egyesület tagjainak a tavalyi egész éves munkájukat, és
mindazoknak, akik az adójuk 1%-ával támogatták az egyesületünket.

Az idei évben is szívesen fogadjuk adójuk 1%-nak felajánlását.
Az Imrehegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adószáma: 18216066-1-03
Kollár Zoltán hadnagy
tűzoltóparancsnok
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ADVENTI ÜNNEPKÖR
Adventnek a karácsonyt megelőző négy hetet, Jézus eljövetelére való készülődést, a várakozást, a remény
időszakát hívjuk. Advent első vasárnapjával kezdődik az ünnepi készülődés, ami egyben az egyházi év
kezdetét is jelenti. Az adventi koszorúra kerülő gyertyák száma és színe is jelentéstartalommal bír.
Hagyományosan négy gyertyát teszünk a koszorúra, minden adventi vasárnapra egyet. A lila a bűnbánat,
a megtérés színe, míg a rózsaszín az örömé.
Az ünnep közeledtével az önkormányzat adventi koszorút állított fel az IKSZT Könyvtár előtti parkban.
Gyertyát gyújtottak a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézményének
növendékei, a Római Katolikus Egyház képviseletében: Tápai Péter káplán, a Magyar Pünkösdi Egyház
Életház Gyülekezetének tagjai és Túriné Czeglédi Edit polgármester.

HÁZHOZ JÁRÓ MIKULÁS
A házhoz járó Mikulás 2018. december 6-án lepte meg a gyermekeket otthonukban. Lakossági
felajánlásból 30 gyermek részére tudtunk csomagot adni.
Ezúton is szeretném megköszönni a felajánlásokat, a csomagoláshoz, valamint a csomagok
kiszállításához nyújtott segítséget.
Gyóni Mónika
-7-
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PILLANATKÉPEK AZ ÓVODÁBÓL
Óvodánkban az Adventi időszakban tartalmas tevékenységeket kínáltunk a gyermekek számára:
Sütöttünk, a gyermekek szorgalmasan díszítették a mézeskalácsokat, amit jóízűen fogyasztottak. A
felajánlásból kapott fakorongokból asztaldíszeket készítettünk, a gyerekek kreatív ötleteit az Adventi
lelki napon szülőkkel együtt valósítottuk meg.
A mindkét csoporttal felidéztük a Luca búza-ültetésének hagyományát, minden kisgyerek elültette a
saját búzáját. Napokon át figyelték a növények fejlődését, öröm volt mikor meglátták előbújni a kis
csírákat.
Az önkormányzat felajánlásából kapott fenyőt boldogan díszítették a gyerekek, csodálták milyen szép
a karácsonyfánk. Gyermekekért Alapítvány felajánlásának köszönhetően a karácsonyfa alá a
gyermekek nagy örömére különböző ajándékok kerültek: Wader Tűzoltóállomás, Wader
Rendőrállomás, ügyességi Horgászós játék, társasjátékok közül Süniálom, Bölcs fej bagoly, Bogyó és
Babóca, valamint nagyon szép mesekönyveknek és bejglinek, kölyök pezsgőnek örülhettek az óvodások.
Köszönet a támogatóknak!!!

Aktuális események: Családi szentmise 2019.01.20 11 óra
Szülői értekezlet 2019.01.30 16:30 –kor.
Ledenyák Klára
tagintézmény-vezető
-8-
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ISKOLAI HÍREK
November utolsó hétvégéjén a hagyományokhoz híven idén is megrendeztük az óvodás-iskolás
gyermekeket támogató, Szülők-nevelők bálját. Örömünkre nagyon sok felajánlás érkezett keceli,
imrehegyi vállalkozóktól, a helyi önkormányzattól, civil szervezetektől, magánszemélyektől. A két
intézmény dolgozói nagyon sok munkát, energiát belefektettek a szervezésbe, lebonyolításba, így sikeres
rendezvényt tudhatunk magunk mögött. A bálozókat az iskolás gyermekek fantasztikus rock and roll
bulija és citeramuzsika szórakoztatta. Köszönjük mindenki támogatását a bál sikeres megrendezéséhez!
December 2-án a közös szentmise után, az óvodás és iskolás gyermekek versei, éneke tette ünnepélyessé
az első gyertya meggyújtását a település adventi koszorúján.
December 6-án az imrehegyi iskolásokhoz is eljött a Mikulás. A gyermekek dalokkal, versekkel készültek
erre az alkalomra, amit a nagyszakállú jól megpakolt csomagokkal jutalmazott meg. A helyszínt a helyi
IKSZT Könyvtár biztosította, amit ezúton is köszönünk!
December 8-án tanulóink a „Mindenki karácsonyán” szívhez szóló történetet mutattak be A kis fenyő
címmel. A mesét az 1- 3. osztályosok elevenítették meg, Kiss Erzsébet felkészítésével.
December 14-én az imrehegyi óvodások és iskolások az Életház Alapítvány és Palánta Misszió
bábcsoport jóvoltából látványos karácsonyi bábelőadását tekinthettek meg az iskola tornatermében. A
műsort követően a gyermekek csomagot kaptak, amit nagy örömmel fogadtak.
A karácsonyi ünnepre készülve december 18-án tartottuk meg iskolánk Adventi lelki napját. Ennek
előzményeként december 12-én igeliturgián vettünk részt a templomban, melyet Pap József diakónus
tartott. A lelki napon a gyermekek Pap Józsefné hitoktató segítségével interaktív, játékos módon
ismerkedhettek meg a betlehemi történettel, később nevelőikkel kreatív és játékos feladatokkal
hangolódtak a közelgő ünnepre. Az utolsó tanítási napon mézeskalács illat járta be az iskolát. Sok ügyes
kéz serénykedett a sütemények elkészítésén.
A Gyermekekért Alapítvány és az adójuk 1%-át felajánlók valamint a Szülők-nevelők bálja bevétele
jóvoltából idén is sok szép ajándék (rollerek, labdák, homokozó játékok) került az iskolai karácsonyfa alá.
A gyermekek utolsó nap déligyümölccsel, szaloncukorral térhettek haza a megérdemelt téli szünetre.
Néhány rászoruló család a „Máltai Szeretetszolgálat” felajánlásának örülhetett, mely tartós élelmiszer
volt. A csomagokat a keceli szervezetnek, Pap József diakónus segítő szándékának köszönhették.
A támogatást mindenkinek köszönjük!
Idén is várjuk a felajánlásokat, adójuk 1%-át.
A Gyermekekért Alapítvány adószáma: 18345502-1-03.
Vancsura Lászlóné
tagintézmény-vezető
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APRÓHIRDETÉSEK
Zöldség-és gyümölcs-árusítás a könyvtár melletti helyiségben a következő időpontokban:
A zöldségboltban tejtermék, kenyér és pékáru, csomagolt húskészítmények is kaphatók. Hűtést nem
igénylő cukrászati sütemények is rendelhetők. Élelmiszer utalványokat továbbra is elfogadunk!
Új nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: de. 6.00 -10.00 du. 14.30-18.30 –ig. Szombaton: de. 6.00 -10.00
Bankkártyával való fizetési lehetőség van! Tisztelettel várjuk vásárlóinkat! Borbényi László Sándor
Csalogány Presszó
A rendes nyitva tartás mellett vállaljuk zártkörű és kitelepüléses rendezvények lebonyolítását.
Várjuk kedves vendégeinket! Tel: 06-30/628-1158

Komplett szobabútor (szekrénysor, ágyak, fotelek stb.) és 1 női kerékpár eladó.
Érdeklődni: 06-70/561-6233
Tanya eladó Imrehegy külterületén
Kövesúthoz közel 3 helyiségből álló tanya, közel 4000 m2 területtel eladó. Víz, villany van.
Irányár 650.000 FT, az ár alkuképes, csere is érdekel.
Érdeklődni: 06-30/300-5437
Kiadja: Imrehegy Község Önkormányzata
6238 Imrehegy, Kossuth tér 11. Tel: 06-78/420-812 Megjelenik kéthavonta
Készült: az Önkormányzat hivatalának fénymásolójával 300 példányban.
Felelős szerkesztő: Gyóni Mónika 06-78/423-754
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