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Karácsonyi köszöntı
Kedves Lovászpatonaiak!
Hamarosan itt a karácsony, a
legbensőségesebb,
legmeghittebb
ünnepünk.
Ez az a néhány nap, amely leginkább
szól a családokról és a szeretetről,
arról, hogy a világ összes problémája
és nehézsége sem tudja legyőzni a
szívünkben rejlő jót.
Az ünnep közeledtével gyakran jut
eszünkbe a gyermekkorok karácsonya,
amikor izgatottan találgattuk, vajon mit
hoz majd a Jézuska, és a csibészségre
hajlamos gyerekek igyekeztek is
felderíteni az ajándékok rejtekhelyeit;
persze az igazi öröm azért mindig a
feldíszített karácsonyfánál érte őket.

Akiknek jobban megy soruk, azok
gondoljanak
a
szegényekre,
gondoljanak a nélkülözőkre, erejükhöz
mérten segítsenek nekik egy kicsit
szebbé tenni az ünnepet. Felnőttként
tudjuk, hogy kapni jó, de még jobb adni
az ajándékot, és látni a meglepetést és
az örömöt a megajándékozott arcán.
Adjunk hát!
A boldog ünnep reményében kívánunk
békés, áldott karácsonyt községünk
minden lakójának!
„Szép karácsony alkalmából
nem kívánok egyebet: csendes
léptetek kísérje a szeretet!
Szívetekbe béke, lelketekbe
nyugalom, legyetek boldogok
ezen a szép Karácsonyon!"

Az Ünnep fái sejtelmes-halvány
fényeikkel súgják nekünk: szeressétek
egymást! Halljuk meg hát szavukat!
A mai világnak talán legnagyobb
hiányossága
a
szeretetlenség.
Legalább karácsonykor, de inkább ne
csak ünnepnapokon, keressük fel
azokat a barátainkat, szeretteinket,
akikről tudjuk, hogy nagyon vágynak a
szerető társaságra. Ne hagyjuk, hogy
most egyedül üljenek a fa mellett, hogy
magányosan gyújtsák meg a gyertyát
karácsony szentestéjén.

Vajon karácsonyra lesz-e ilyen szép téli
köntöse a templomunknak?
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Helyi adókról
Szögezzük le, az adót senki sem szereti,
legfeljebb tudomásul vesszük, hogy nélküle
nem tudna működni az állam, vagy a helyi
önkormányzat!
A helyi adó legfőbb tulajdonsága, hogy nem
megy be a közös állami kalapba, az adózók
lakóhelyén lesz felhasználva, iskola működik
belőle, az infrastruktúra karbantartására fordítják.
Az önkormányzatok által kivethető helyi adók
1991. óta a település működtetésének és
fejlesztésének nélkülözhetetlen forrásai. Tudjuk,
hogy a jelentős vállalkozásokkal bíró, illetve
üdülőhelynek számító önkormányzatok komoly
előnyhöz jutottak ezek révén, fejlődésük,
gyarapodásuk szemmel látható az ilyen
adottságokkal nem rendelkező településekhez
képest.
Egészen más a helyi adó funkciója egy hátrányos
helyzetű
településen,
mint
amilyennek
Lovászpatona is mondható. Esetünkben az
önkormányzati intézmények (iskola, óvoda), a
település működtetése is a tét, nem csak a
fejlesztés.
A tanácsi rendszerben is voltak helyi adók a
községfejlesztési hozzájárulás, majd a település
fejlesztési hozzájárulás (TEHO) mellett, házadót
is kellett fizetni. A TEHO legkisebb összege
1986-ban 300,-Ft, a legmagasabb évi 2.000,-Ft
volt évente, ami az akkori fizetésekhez képest
jelentősnek mondható.
A helyi önkormányzat az állami támogatások
következő évi összegének november végi közlése
után, decemberben dönthet a következő évi
adóról. Év közben törvény tiltja az adó
emelését!
A 2007. évi állami normatívák jelentősen
elmaradnak a 2006. évitől, ami azt jelenti, hogy
plusz forrásokat kell találnunk, ha működtetni
akarjuk a falut. A Patonához hasonló helyzetben
lévő önkormányzatok megsegítésére szolgál az
„önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került
önkormányzatok kiegészítő állami támogatása”,
közismert nevén az ÖNHIKI. Erre a több milliós

központi támogatásra azok az önkormányzatok
nyújthatnak be igényt, „amelyek a normatívan
képződő forrásokon túl a saját források maximális
feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére
tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező
önkormányzati feladatok ellátására.” (idézet a 2005.
CLIII. törvényből)
Ugyancsak a törvény mondja ki, hogy „nem
igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a helyi
önkormányzatok, amelyek helyi adó bevezetéséről
nem döntöttek, és ilyen bevételt nem terveznek és
nem realizálnak.”
A képviselő-testületnek a 2007. évi költségvetési
koncepció elfogadásakor nem volt választási
lehetősége, mert kötelességünk az állami
normatívák csökkenése miatt ÖNHIKI támogatást
igényelni.
Ehhez viszont be kellett vezetni a magánszemélyeket és vállalkozókat is terhelő helyi
adókat, méghozzá lehetőleg maximális mértékben.
A bevezethető 12 ezer forintot meghaladó
kommunális adó a településen élők jövedelmi
viszonyait tekintve elképzelhetetlen volt. A testület
hosszas vita után, egyhangúlag, a havi egy doboz
cigaretta (333,-Ft) árának megfelelő, évi 4.000,Ft kommunális adó mellett döntött, és a
maximumra emelte a vállalkozók iparűzési
adójának mértékét!
Visszakanyarodva cikkünk elejéhez, a szükséges
adó kivetésén az állam illetve az önkormányzat
megfelelő működése áll vagy bukik. Ezért tiltja
meg demokratikus Alkotmányunk és az
Önkormányzati
törvény
is
népszavazás
kezdeményezését központi illetve helyi adóval
kapcsolatban.
Így aztán – a megyeváltó népszavazást
kezdeményező - Dechert úr sem tudott élni ezzel a
lehetőséggel, de a faluban terjesztett, testületnek
címzett levelét önkormányzatunknak is átadta.
Dechert úrnak személyesen válaszoltunk. Adót
kivetni nem közvélemény kutatás alapján, hanem
alapos okkal, az önkormányzat működése iránti
felelősség vállalásával kell és lehet.
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Viccmondó

M eghívó
Szeretettel meghívjuk
Ö nt és partnerét a
Lovászpatonai cigány kisebbségi
önkormányzat
B áljára
2006. december 26-án
19,00 órai kezdettel
a művelődési házba
A zenét az ajkai D inamit együttes
szolgáltatja.
Cigány K isebbségi Önkorm ányzat
Lovászpatona

A rendőr fia a negatív számokról tanul az
iskolában...
Otthon megkéri az apját:
- Apu segítenél nekem? Ma a negatív számokról
tanultunk és nem értem.
- Kisfiam itt a legegyszerűbb példa: ha egy buszon
6 ember ül, ebből leszáll 9, akkor a következő
megállóban még 3 embernek kell felszállnia
ahhoz, hogy üres legyen a busz.

Boldog Új Esztendőt!
Benedek Elek: Újesztendei ének című versének
kedves és megszívlelendő soraival kívánok Boldog
Új Évet Lovászpatona község minden lakójának, az
onnét elszármazottaknak és tartalmas lapjuk minden
olvasójának.
Tisztelőjük: H. Szabó Lajos
helytörténeti író és a Malomsoki
Baráti Kör alapító elnöke
Újesztendei Ének
Adjon Isten ami nincs, az új esztendőben!
Így énekelt Arany János rég elmúlt időben.
Adjon Isten, ami nincsen, én sem kérek másat,
Hogy mi nincsen, nem kell ahhoz semmi
magyarázat.
Minden ember maga tudja, mi néki hiányos,
Azért kérte azt, ami nincsen a jó Arany János.
Ami megvan, bolond kéri, meg a telhetetlen,
Kérjük hát csak, ami nincsen, egyezzünk meg
ebben.
Kevés a „van”, sok a „nincsen”, ma is miként
régen,
De a sok közt, hogy egy nincsen rettentő nagy
szégyen.
Nincs szeretet a szívekben, ez a legfőbb nincsen,
Szeretetet a szívekbe, ezt adjon az Isten.
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