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Nagypalli Hírhozó
Nagypall Község Önkormányzatának lapja

Kedves Nagypalliak!
Mint minden évben a téli hónapokban ismét gazdagabb
programokkal várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre.
Miután a betakarításoknak vége, az új borok is leforrtak,
jöhetnek a beszélgetős kicsit borozgatós közös összejövetelek.
Intézményeinknek és civil egyesületünknek köszönhetően egy
kis ízelítő a novemberi programokból.
November 9. szombat
Nagypalli Magyar-Német
Barátság Klub Márton napi
estje
November 11. hétfő
Márton napi lampionos
felvonulás
Gyülekező a Református
templomnál majd 17 órakor
lampionos felvonulás a
Katolikus templomhoz, ezt
követően tűzgyújtás az óvoda udvarán majd hagymás zsíros
kenyér és forró tea fogyasztása.
November 17. vasárnap 15 óra
Idősek Napi Ünnepség.
November 21. csütörtök 17 óra
Közmeghallgatás – Falugyűlés
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Nagypall Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz. A
felsőoktatási hallgatók november 15.-ig nyújthatják be
kérelmüket. A pályázati kiírások letölthetők községünk
honlapjáról.
Nagypall Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014.
január 1.-től bevezeti a helyi iparűzési adót.
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2014.
adóévtől az adó évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény meghatározott adóalap 2 %-a.
Az adónem bevezetésére azért volt szükség, mert azon
önkormányzatok, akik nem döntöttek az iparűzési adó
bevezetéséről normatív támogatás elvonásban részesültek
2013 évben.
A Képviselőtestület döntött továbbá a magánszemélyek
kommunális adója mértékének emeléséről is.
2014. január 1.-től az adó mértéke lakásonként 15.000.- Ft.
TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS
KÖLTSÉGEIRŐL
KÖVETKEZMÉNYEIRŐL
Az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény (továbbiakban
Art.)
10.§
(2)
bekezdése
alapján
önkormányzati
adóhatóságunk feladata az adók módjára behajtandó
köztartozások beszedése, végrehajtása és szükség esetén
a beszedett tartozások átutalása. Az Art. 81.§ d) pontja
értelmében az önkormányzati adóhatóság jár el első fokon a
törvényben meghatározott esetekben a magánszemélyt terhelő
adók módjára behajtandó köztartozások ügyében. A hivatkozott
jogszabály 146.§ (1) bekezdése szerint a végrehajtást az első
fokon eljáró adóhatóság folytatja le.
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Az Art. 146.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az adók módjára
behajtandó köztartozás jogosultjának megkeresése alapján
magánszemély esetében a belföldi lakóhely, szokásos
tartózkodási hely vagy szokásos fellelhetőségi helye, ennek
hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye szerinti illetékes
önkormányzati adóhatóság jár el. A végrehajtás előzetes
értesítés nélkül kiterjedhet munkabérre, bankszámlára, adóvisszatartásra, ingó és jelentős tartozás esetén ingatlan
vagyontárgyakra.
Amennyiben az adós, az adók módjára behajtandó tartozását
az adóhatóság felszólítása ellenére a megadott határidőig nem
fizeti meg, a tartozás behajtására: végrehajtási cselekmény
foganatosítására kerül sor. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. Törvény (Art.) 163. §.-ban foglaltak szerint az adózó, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére
kötelezett- köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült
költség és emellett jogszabályban meghatározott esetek
kivételével- végrehajtási költségátalány megfizetésére.
Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási
költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és
megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.)
NGM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az adóhatóságot a
végrehajtás foganatosításáért 5 000 Ft költségátalány illeti meg,
minden más, e rendelet alapján felszámítható költségtől
függetlenül.
Önkormányzati adóhatóságom az adózó fennálló tartozásának
beszedésére indított végrehajtás során (pl.: hatósági átutalási
megbízás, munkabér letiltás, ingófoglalás foganatosa, ingatlan
végrehajtás kezdeményezése), a fenti rendelet vonatkozó
szabálya alapján 5 000 Ft költségátalányt megfizetésére fogom
kötelezni az adózót.
Dr. Tóth Sándor jegyző
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Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Nagypalli Német Nemzetiségi
Tagiskolája
Iskolánkban a szeptemberi hónap, az előző tanév
tananyagának ismétlésével telt. Októbertől, kezdődhetett az új
ismeretek elsajátítása.
Emellett egészségnevelési napot tartottunk az intézményben.
Ezen a napon Szokodiné Takács Orsolya védőnő látogatott el
hozzánk és beszélgetett a gyerekekkel az egészséges
táplálkozásról, a vitaminok fontosságáról, a helyes fogápolásról
és a dohányzás káros hatásairól. Majd egy kis filmet néztünk
meg arról, hogy hogyan lesznek fogaink épek és
egészségesek.
Végül
a
gyerekekkel
gyümölcssalátát
készítettünk, amelyet el is fogyasztottak a finom ebéd után.
Remélem, a gyerekek hasznos tanácsokat kaptak ezen a
napon. Tanulóink egészséges életmódjához sokat segít, hogy a
Vega Ház Kft. jóvoltából, egy héten két alkalommal gyümölcsöt
kapnak a gyerekek és egy alkalommal pedig 100%-os
gyümölcslevet is ihatnak.
Október 25-én volt iskolánkban az utolsó tanítási nap az őszi
szünet előtt. Ezért, tanítás nélküli nap keretein belül egy „Tök jó
nap!-ot
tartottunk,
hogy
egy
kicsit
felelevenítsük,
megismerkedjünk Halloween ünnepével. Ezen a napon nem
csak Halloween ünnepének eredetéről beszélgettünk a
gyerekekkel, hanem a Mindenszentek és Halottak napjáról is.
A gyerekeket a hét elején öt csapatra osztottuk. Negyedikes
tanulóink lettek a csapatkapitányok. Előzőleg a csapatok
menetleveleket
készítettek.
Minden
csapatnak
olyan
csapatnevet kellett választania, amelyben benne volt a tök
kifejezés. Majd minden csapat szólásokat, közmondásokat
gyűjtött, amelyben benne volt a tök szó és olyan ételeket,
amelyek tökkel készülnek.
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Az ünnepek felelevenítése után minden csapatnak lehetősége
volt, hogy töklámpást készítsen. A csapattagok közül volt, aki a
tök kivájásában, volt, aki az arc elkészítésében serénykedett.
Majd ezután a gyerekek egy-egy papírtányért kaptak, amelyen
szemeket, orrot és szájat vágtak ki és ezután befestették
narancssárgára. Miután megszáradt és gumi is került a
papírtányérra, elkészült mindenki tökfej álarca. Ezen a napon
tök turmixot is kóstolhattak a gyerekek, cukorral, almával és egy
kis fahéjjal ízesítve. Majd a nap lezárásaként, a töklámpásokba
gyertyát tettünk és meggyújtottuk azokat, ezután minden csapat
egy-egy totót töltött ki a nap eseményeivel kapcsolatosan. A
délelőtt folyamán a gyerekek nagyon jól érezték magukat.
Mindenki kivette a részét a feladatok megoldásában, így sokkal
gyorsabban elrepült az idő, mintha ezen a napon tanítási órák
lettek volna.
Aszmann Róbertné - iskolavezető
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda – Kindergarten Pahl
Október 1-én megkezdődtek a foglalkozások az óvodában a
középső-és nagycsoportos gyermekek részére. Az „ŐSZ”
témakört dolgoztuk fel németül, magyarul a környezetismereti
foglalkozásokon különböző módszerekkel, benne a matematikai
tapasztalatokkal.
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Tanultunk őszi dalokat, dalos játékokat, verseket, mondókákat.
Sokat barkácsoltunk, rajzoltunk, festettünk, terményeket
gyűjtöttünk, morzsoltunk és pattogtattunk kukoricát.

Október 4-én az „Állatok világnapjára” tervezett székelyszabari
kirándulásunk sajnos a hűvös, esős őszi idő miatt elmaradt,így
az óvodában tartottuk meg.
Három nagycsoportosunk, Noel, Petra és Laura 6 évesek lettek.
Megünnepeltük az utolsó ovis születésnapjukat.
A születésnaposoknak kiváltságok jártak, énekelgettük kedvenc
dalaikat.
Ők dönthettek arról, hogy udvaron játsszunk-e vagy a
csoportszobában, menjünk-e sétálni, délután mese legyen,vagy
DVD filmnézés stb.
Az ünnepeltek és csoporttársaik is nagyon jól érezték magukat.
Október 21-én karácsonyi fényképezés volt az óvodában.
Illésné Speiser Mária
óvodavezető
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KÖNYVTÁRHÍREK
Őszi meseszezon : Gyerek és
Ifjúsági könyvek:
Holly Webb: Bukfenc bajba jut
Holly Webb: Pille új otthonra lel
Telegdi Ágnes: Ó azok a csodálatos
állatok, Állatkölykök
Wass Albert: A békaporonty kalandjai
Sharon Creech: Anya nélkül soha
Ismeretterjesztő
könyvtárunkban.

dokumentumok

is

megtalálhatók

már

Helyben használt dokumentumok: - kézikönyvek, szótárak,
enciklopédiák,
- helytörténeti
művek,
köztük
Nagypallról kiadott könyv.
- Időszaki kiadványok: hírlap, heti –
havi magazinok.

Márton
napi
szokásokhoz
kapcsolatos rajzokat várnám a
faliújságra!
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Könyvajánló

Vujity Tvrtko lebilincselően
izgalmas könyve bebizonyítja:
kellő akarattal és kitartással
nincs
lehetetlen!
Megismerhetik Weisz Fanni
felemelő történetét.
A bűbájos szépségkirálynőt
kislánykorában
sokszor
megalázták,
bántották,
csúfolták azért, mert nem hall.
Elhitették
vele,
hogy
kevesebbet ér másoknál, ezért
szégyenében soha nem szólalt
meg.
A királynő beszéde egy szívet melengető barátságnak és a lány
elképesztő harcának krónikája.
Szávics Edina
könyvtáros

A Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzata által
szerkesztett és nyomtatott havonta megjelenő ingyenes lap.
Elektronikusan megtekinthető: www.nagypall.hu oldalon.
Kiadásért és szerkesztésért felelős: Grátz Erika

