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Gyopáros Alpár, a Modern települések 
fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a tér-
ség fideszes országgyűlési képviselője azt 
emelte ki, hogy emberfeletti feladatot hajt 
végre a kormány az illegális hulladékok 
felszámolásával, amelyek rontják az élet-
minőséget.

A kormány komoly figyelmet fordít a 
vidék életminőség-javítására, amelyből 
a legkisebb falvaktól kezdve mindenki 
profitál - utalt a Modern városok és Mo-
dern falvak programokra a kormánybiz-
tos.
Hozzátette, hogy Kapuvár év végére be-
kapcsolódik az országos autópálya-há-
lózatba a készülő M85-ös gyorsforgalmi 
úttal, fejlesztik a kórházat, iskolákat és 
elindul hamarosan a tanuszoda építése.
 
Boros Anita kiemelte, hogy szerdán zárul 
a pilot program települési önkormányza-
tokat érintő szakasza, ez után kezdődik az 
ország megtisztítása.
Hozzátette, hogy az illegális hulladéklera-
kók ismételt megjelenése ellen egy javas-
latcsomagot dolgoztak ki a kormánynak, 
amelyben az illegális hulladékot lerakókat 
jelentős mértékben, szigorúan szeretnék 
szankcionálni, a helyszínen megbírságol-
ni, a legsúlyosabb jogsértő magatartásokat 
pedig büntetőjogi kategóriává szeretnék 
minősíteni.

A köztes lépés az, hogy támogatnák a tele-
pülési gyűjtőpontok rendszerének tovább-
fejlesztését - mondta.
Boros Anita emlékeztett, hogy a kormány 
februárban döntött a Klíma- és termé-
szetvédelmi akciótervről, amelyben más 
feladatok megvalósítása mellett az illegá-

település, ahol az illegális hulladéklerakók 
felszámolása már elkezdődött.
Boros Anita hangsúlyozta, hogy az illegá-
lis hulladéklerakók felszámolásához a la-
kosság segítségére is szükség van. A Hul-
ladékRadar elnevezésű mobil alkalmazást 
eddig mintegy háromezren töltötték le és 
több mint hatezer bejelentés érkezett az 
ország területéről.

Hámori György (Fidesz-KDNP), Kapu-
vár polgármestere elmondta, hogy hét 
helyszínen mintegy hétszáz köbméter 
illegális szemetet találtak, amelyek el-
szállítása már elkezdődött. Az illegális 
hulladéklerakókat a lakosság segítségével 
azonosítják be. (MTI)

lis hulladéklerakókat is felszámolják. A 
program tesztidőszaka két hónappal ez-
előtt kezdődött, célja pedig az volt, hogy 
felmérjék az illegálisan lerakott hulladék 
mennyiségét, összetételét és jellemzőit.
A tesztidőszakban minden közreműködő 
szervezet kijelölt egy-két helyszínt, emel-
lett az egyes településkategóriákból is kije-
löltek egy-egy települést, ahol megnézték, 
hogy milyen eszközökre van szükség a 
hulladékok elszállításához.

A felmérések szerint jellemzően vasutak, 
folyók, vízfolyások mentén, nemzeti par-
kokban a turista útvonalak mentén és ön-
kormányzati területeken, takarásban lévő, 
vagy nehezen megközelíthető helyszíne-
ken helyezik el az illegális hulladékokat.
Kitért arra is, hogy Kapuvár egy minta-

Interjú a Csornai Múzeum kollégáival

Két hónap tesztidőszakot követően október elsején elindult a Tisztítsuk meg az országot! 
elnevezésű program részeként az illegális hulladéklerakók felszámolása az országban 
- mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infra-
strukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára Kapuvár határában.

Gyopáros Alpár: emberfeletti feladatot hajt végre a kormány  
az illegális hulladékok felszámolásával
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Major András alpolgármester, a Fidesz csornai 
szervezetének elnöke elmondta, hogy Csornán 
a Vilmos parkot a város tüdejének tekintik, 
hiszen ez a terület a város legnagyobb egybe-
függő közparkja. 
Az alpolgármester szerint Csornán is nagy 
gondot jelent az illegálisan lerakott hulladék, 
egyre többször a belvárosban is megjelenik a 
probléma, leginkább a szelektív hulladékgyűj-
tők környékén, illetve a város parkjaiban. 

A Fidesz-KDNP csornai frakciójának képvise-
lő tagjaival és a helyi Fidelitas fiataljaival egy 
önkéntes hulladékgyűjtési akció keretein belül 
elkezdték megtisztítani a Vilmos parkot. Saj-
nos nagyon sok szemét van a területen, lehe-
tetlen egy nap alatt végezni, így a jövőben több 
alkalommal is szerveznek hasonló akciókat. 
Major András kiemelte, hogy a legkülönbö-
zőbb típusú hulladékokkal találkoztak. Szed-
tek fel műanyag tányérokat és poharakat, 

zacskókat, üvegeket, energiaitalos dobozokat. 
A Fidesz helyi elnöke szerint látszik, hogy né-
hányan nem a horgászat és a természetjárás 
miatt keresik fel a Vilmos parkot, hanem tel-
jesen más céllal. 
Major András elmondta, hogy további há-
rom hulladékgyűjtő edényt is kihelyeztek a 
Fidelitas kezdeményezésére a park frekven-
táltabb helyein. A városvezetők pozitívan 
gondolkodnak és remélik, hogy akik eddig 
nem voltak képesek ötven métert sétálni a 
kezükben a hulladékkal, talán ezután a har-
minc métert nem sajnálják, hiszen ez a park 
nem azért van, hogy úgy nézzen ki, mint egy 
szeméttelep, nagyon jó lenne, ha mindenki 
vigyázna rá!
Az alpolgármester kiemelte, hogy azok, akik 
most kimentek és önkéntesen gyűjtötték a 
szemetet, a város életében korábban már több 
alkalommal is részt vettek különböző önkéntes 
akciókban. Ők nemcsak beszélnek a környe-
zetvédelem fontosságáról, hanem tesznek érte, 
lehajolnak a szemétért. 
A Fidesz csornai elnöke felhívta a figyelmet 
arra, hogy az elmúlt hónapokban néhány ki-
rakat környezetvédő, magát a környezetvéde-
lem fogalmát, illetve a zöld szót provokáció 
és hangulatkeltés céljából használta a Vilmos 
parkkal kapcsolatban, de még soha sem jöt-
tek ki, hogy felszedjék a szemetet. Hozzátette, 
reméli, hogy ez a jövőben változni fog, és ők 
is csatlakoznak hasonló megmozdulásokhoz.

Csornán a városvezetők gyűjtötték önkéntesen az illegálisan  
lerakott hulladékot a Vilmos parkban
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A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Óvoda és Általános Iskola 34 diákja 
közül eredetileg jó néhányan, a budapesti 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus szentmiséjén járultak volna az Úr 
asztalához sok más társukkal együtt, de a 
rendkívüli helyzet ezt nem tette lehetővé. 
A templomba csak a szülők kísérhették 

Elsőáldozás Csornán

el gyermekeiket, de a legfontosabbak ott 
voltak: Jézus az Oltáriszentségben és az 
ő utána vágyakozó gyerekek. Valóra vált 
egy álom: a szentmisén életükben először 
szentáldozáshoz járultak. Az alsós növen-
dékek három éven át készültek, hogy egyre 
jobban megismerjék Jézust. Az Elsőáldozás 
előtti napokban az első szentgyónásukban 

megtisztították lelküket, hogy olyan fehér 
lehessen, mint a ruhájuk, amiben bevo-
nultak a templomba. Imádságos lélekkel, 
várakozással telve léptek Balázs atya elé és 
áhítattal az arcukon vették magukhoz a 
szentostyában jelenlévő Úr Jézust. A szent-
mise végén hálájukat és köszönetüket fejez-
ték ki a gyermekek.

A jelentkezés feltétele:
Csorna járás bármelyik településén 
lévő lakóhely vagy tartózkodási 
hely. A képzés ideje alatt ingyenes 
gyermekfelügyelet biztosított.
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A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő október 25.

•www.gyongyioptika.hu
Csorna, Erzsébet királyné út 1(Korona Center)

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT!

•Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 9-17,  
•Szerda, Péntek 9-16 
•Szombat 9-12 óráig 

LÁTÁS HÓNAPJA : Keret és lencse akciók
Magas vérnyomása van, cukorbeteg, vagy 

csak kiváncsi erei állapotára:
SZEMFENÉK VIZSGÁLAT SZAKORVOSI 

KIÉRTÉKELÉSSEL
Bejelentkezés:30/1933619

Nyitvatartás: 

TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!



27Rábaköz szíve magazin - hirdetésfelvétel: +36-20/358-8871, info@rabakozszive.hu 7

INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE UTÁNI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Mi minősül bevételnek?

Ingatlan átruházásából származó bevétel 
minden olyan bevétel, amelyet a magán-
személy az átruházásra tekintettel megsze-
rez. Ilyennek minősül különösen az eladá-
si ár, vagy az ingatlan gazdasági társaság 
vagy más cég részére nem pénzbeli hoz-
zájárulásként (nem pénzbeli betétként) 
történő szolgáltatása esetén annak a társa-
sági szerződésben, más hasonló okiratban 
meghatározott értéke.

Az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruhá-
zásából származó bevételből le kell vonni 
az átruházó magánszemélyt terhelő kö-
vetkező igazolt költségeket, kivéve azo-
kat, amelyeket valamely tevékenységéből 
származó bevételével szemben költségként 
elszámolt:

a) a megszerzésre fordított összeget, és az 
ezzel összefüggő más kiadásokat;
b) az értéknövelő beruházásokat;
c) az átruházással kapcsolatos kiadásokat, 

ideértve az adott ingatlan-
nal kapcsolatban az állam-
mal szemben vállalt köte-
lezettség alapján igazoltan 
megfizetett összeget is.

Ha a megszerzésre fordított 
összeg a fentiek szerint nem 
állapítható meg, akkor a be-
vételt annak 75 százalékával 
kell csökkenteni.

Kedvezmények

Az ingatlan átruházásából 
származó jövedelem a szá-
mított összeg

100 százaléka a megszerzés 
évében és az azt követő év-
ben,
90 százaléka a megszerzés 
évét követő második évben,
60 százaléka a megszerzés 
évét követő harmadik évben,

30 százaléka a 
megszerzés évét 
követő negyedik 
évben,
0 százaléka a meg-
szerzés évét követő 
ötödik és további 
évben.

Az adó mértéke

Az adót a magán-
személynek adó-
bevallásában kell 
me g á l l ap í t a n i a 
és az adóbevallás 

benyújtására előírt határidőig kell megfi-
zetnie. Az ingatlan és vagyoni értékű jog 
átruházásából származó jövedelem után 
az általános szabályok szerint kell adózni.

Adókedvezmény kérelemre

Az állami adóhatóság az adó fizetésére 
kötelezett magánszemély kérelmére jöve-
delmi, vagyoni és szociális körülménye-
ire, valamint az ingatlan vagyoni értékű 
jog átruházásából származó jövedelem 
felhasználási körülményeire figyelemmel 
(különös tekintettel, ha a felhasználás sa-
ját maga, közeli hozzátartozója, a vele egy 
háztartásban élő élettársa, volt házastár-
sa lakhatását biztosító célra történik), az 
adót mérsékelheti, vagy elengedheti.

Csornán és környékén, 6+1 fő 
Szeptembertől már hétköznapokon is! 
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KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Beled orvosi rendelő felújítása a Magyar Falu Program pályázat keretében
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Régi álmuk válik valóra a napokban bősárkányi 
fogyasztóinknak, október 15-től ráköthetnek a 
szennyvízcsatornára.  
Ennek egyik legfontosabb feltétele, hogy az in-
gatlan tulajdonosnak igazolnia kell, hogy a házi 
szennyvízszikkasztó vagy szennyvízgyűjtő tartal-
mát szippantó kocsival elszállítatták. Az ezekben 
lévő berothadt szennyvíz a közcsatornába kerülve 
erőteljes csatornabűzt okozna. Rákötési igényü-
ket a  96/ 592 170 - 193-as melléken hívható tele-
fonszámon, munkanapokon 6 órától 14.20-ig je-
lezhetik. Október 15-től tehát a szakemberek 
élesben tesztelik a szennyvízelvezető rendszert. 
A rákötéssel kapcsolatban egyéb információk a  

www.pannon-viz.hu  weblapon olvashatók.

Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton is tájékoztatom fogyasztóinkat, hogy  
sajnálatos módon cégünk munkavállalói között 
pozitív koronavírus tesztet mutattak ki a vizs-
gálatok.
Társaságunk haladéktalanul megtette a szüksé-
ges intézkedéseket.  Valamennyi érintett mun-
katársunkat a cég költségén kivizsgáltattunk, és 
további kontaktvizsgálatot rendeltem el.
Ahol lehetséges, dolgozóink azonnali hatállyal 
teljes Home Office munkavégzésre állnak át. 

Az átállás a szolgáltatást nem érinti, az ügyfél-
szolgálati munka elektronikus rendszerben to-
vább folytatódik. Munkatársaim a jövőben is 
a pandémiás helyzetre vonatkozó legszigorúbb 
előírások szerint végzik munkájukat, melynek 
pluszköltségeit a cég állja.
Megerősítem, hogy fentieknek sem a szolgálta-
tott ivóvízre, sem az elvezetett szennyvízre sem-
miféle hatása nincs. Az intézkedések célja a szol-
gáltatás folyamatos biztosítása. Dolgozóinknak 
mihamarabbi gyógyulást kívánunk!

Rácz Attila
Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazgató

Bősárkányban kezdődhetnek a szennyvíz rákötések

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
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Már egy ideje elkészült a Soproni út déli 
oldalán lévő járda és kerékpárút felújítása, 
azonban a pandémia miatt csak most ke-
rült hivatalosan is átadásra a belváros új, 
biztonságos gyalogos és kerékpáros közle-
kedő szakasza.

 Átadták a felújított járdát és kerékpárutat a Soproni úton 
Az átadáson Antal Kriszti-
án a környék önkormány-
zati képviselője elmondta, 
hogy nagy öröm ez az elké-
szült járdaszakasz, ugyan-
is már szemmel látható 
eredményei is vannak a 
járdafelújítási programnak. 
Lépésről lépésre haladnak 
úgy, ahogy az utcák felújí-
tásával is. A most elkészült 
beruházás kapcsolódik a 
belváros rekonstrukcióhoz, 
ugyanis az elmúlt évek-
ben megújult az Erzsébet 

királyné utca keleti oldala, a Mártírok tere, 
a Premontrei Apátság előtti járdaszakasz a 
Gazdabolttól a Jézus Szíve plébániáig és a 
Városháza előtti tér. Az önkormányzati kép-
viselő tudatta, hogy a felújítás tervezésénél 

Megújul Csornán a Tátra utca
Gyopáros Alpár, Csorna Város országgyűlési 
képviselője közösségi oldalán számolt be a jó 
hírről, miszerint a Magyar Kormány támo-
gatásával újabb utca újulhat meg Csornán. 
A Tátra utca felújításával 2014-től kezdve a 
33. utca újul meg a városban. 
 
Magyarország Kormánya 40 millió forint 
támogatást biztosít a Tátra utca felújításá-
hoz, melyet az önkormányzat saját költség-
vetéséből egészít ki, hogy megújulhasson az 
említett szakasz. A most bejelentett jó hír 
apropóján megnéztük, hogy 2014 óta mely 
utcák újultak meg a Rábaköz fővárosában. 

2015. évben:
Árpád utca, Erdélyi utca, Csaba vezér utca, 
Gyöngyvirág utca, Sziget utca, Kis-Sziget 
utca, Kinizsi utca, Radnóti utca, Kodály 
utca, Batthány utca, Dózsa Gy. utca

2016. évben:
József Attila utca, Kossuth Lajos utca, Szent 

István tér útburkolata a Gazdabolttól a Jézus 
Szíve plébániáig 

2017. évben:
Köztársaság utca, Kárpát utca (murvával), 
földszigeti Árpád utca

2018. évben:
Andrássy utca eleje, Arany János utca eleje, Ifjú-
sági lakótelep, Erzsébet királyné utca szervizútja  

2019. évben:
Pozsonyi utca, Jókai utca, Thököly úti 
szervizút hátsó része a Dózsa György ut-
cától a Kárpát utcáig, Kazinczy utca, Má-
tyás király utca, Rét utca Irinyi utcától a 
Páva utcáig tartó szakasza, Gorkij utca, 
Kmety utca, Rózsa utca, Mártírok tere 
parkolók közötti burkolata, Járműbolt 
előtti szervizút

Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

figyelembe vették a kerékpáros közlekedést 
is. Fontos, hogy a két keréken közlekedők is 
biztonságban érezzék magukat, ezért építet-
tek számukra utat a Rákóczi iskolától a Va-
sutállomásig, érintve a Premontrei Apátság 
előtti szakaszt, a Mártírok terét és az Erzsébet 
királyné utcát. A városháza tér felújításánál 
is külön épült kerékpárút, biztonságosabbá 
téve a közlekedést.
Antal Krisztián szerint a járdák felújításával 
lépésről lépésre haladnak, most már vannak 
szemmel látható eredmények is. A város jár-
dahálózata rendkívül rossz állapotban van, 
türelmet kérnek, mindenhova oda fognak 
érni. Teljesen érthető okokból, mindenki-
nek az a legfontosabb, amerre a legtöbbet 
közlekedik. A felújítási sorrend megállapítása 
folyamán figyelembe veszik a járda burkola-
tának állapotát és a forgalmat is.
A képviselő bízik abban, hogy mindenki a jó-
szándékot látja döntéseikben, hiszen minden 
erejükkel Csorna megújításán dolgoznak! 
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