6

2008. október

közélet

információk

adózás

Hírek a vízimalomról

Újabb lépések történtek a hajómalom megépítése érdekében.
A napokban kapott tájékoztatás szerint megkaptuk a hivatalos engedélyt a malomcölöpök
leveréséhez.
Az engedélyezés során felmerült költségek fizetését két képviselõ Agócs Zoltán és Deák
Tibor támogatásként felajánlották.
Ezek után a Havária Kft. megkezdheti az általa felajánlott cölöpleverési munkákat.
Az elõzõ számban közzétettük az eddigi támogatók névsorát, amit most az azóta felajánlást tévõkkel egészítünk ki:
Agócs Zoltán – Ráckeve
id. Kovács István és Kovács István Szemcseszóró vállalkozó – Kiskunlacháza
Bognár György – Szigetszentmiklós
Halász József – Szigetszentmiklós József Attila ltp.
Opre László – Makád
Böcze Sándor – Ráckeve
Víg István – Ráckeve

Józsa Antal – Ráckeve
Halász Csaba – Ráckeve
Király Zoltán – Ráckeve
Kalocsainé Babarczi Katalin – Szigetszentmiklós
özv. Bécsi Tiborné – Ráckeve
Szadai Erzsébet – Ráckeve
özv. dr. Szakál Károlyné – Ráckeve
Abonyi István János – Ráckeve
Schneider Károly – Ráckeve
Vigh Ferenc – Ráckeve
A Ráckeve Város Közalapítvány számlájára a
felajánlott 1%-os jövedelemadóból befolyt
összegbõl a Kuratórium a Molnár Céh Alapítvány számára átutal 100.000 Ft-ot.
Köszönjük az adózók részérõl Ráckeve Város
részére felajánlott 1%-ot, és a Kuratórium tagjainak, hogy a hajómalom felépítéséhez ezzel is
hozzájárulnak!
Minden eddigi felajánlást köszönünk!
Várjuk a természetbeni és a pénzbeli felajánlásokat a következõ számlaszámra
Fáy András Takarékszövetkezet Ráckeve;
száma: 64900056-10505757
Az adományuk a Kossuth utcai Takarékszövetkezetben személyesen befizethetõk. Elõre is
köszönjük szíves felajánlásaikat!
Szõgyényi Gábor
az Alapítvány képviselõje

Látogatás
Veszprémben
2008. 09. 12-én Szõgyényi Gábor barátommal elõzetes egyeztetés után ellátogattunk
Veszprémbe Wöller István malomipari gépész
Úrhoz. A Túristvándi molnártalálkozó alkalmával már volt szerencsénk tartalmas és érdekes
elõadását meghallgatni.
Pista Bátyám nagy szeretettel fogadott minket. Saját birodalmát, mûhelyeit és kincseit nagy
örömmel mutatta meg nekünk. Többféle muzeális motor, szivattyú, gép, szerszám, malomberendezés, alkatrész és eredeti dokumentáció tartozik a gyûjteményébe. Az eredeti Ganz hengerszék katalógusból azonnal kikereste az általunk
felújítandó õrlõmû típusát – ami 3/8-os és 1902es gyártású. Mi feketére akartuk festeni az acél
részeket. Színmintát mutatva az eredeti festésrõl
azonnal beláttuk, hogy nekünk is ilyen színû festéket kell kikeverni.
Elénk rakott egy 1974-ben készült fotót, ami a
Gyurcsik féle malom hengerszékét ábrázolja a
szentendrei Skanzen területén. Nem csoda hogy
ilyen állapotban kaptuk meg felújításra és tartós
bérletre.

Októberi adózási határidõk
Október 13., hétfõ:
• A kifizetõ, munkáltató által levont személyi
jövedelemadó és a tb-járulékok, az egészségügyi
szolgáltatási járulék, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, a munkavállalói, a STARTjárulékok, valamint a vállalkozói járulék befizetése.
• Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 0858as számú, és a kifizetõ, munkáltató által benyújtandó 0808-as számú bevallás-adatszolgáltatás,
amelyek a magánszemélyek személyi jövedelemadó és járulékkötelezettségeirõl, bejelentendõ
adatairól szólnak.
• Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) bevallása és befizetése.

Október 15., szerda:
• Az ÁFA-törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítõ adózó adatszolgáltatása.

Október 20., hétfõ:
• A társasági adó és a környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves adóelõlegének befizetése.
• A kulturális járulék, a környezetvédelmi termékdíj befizetése.
• A havi és negyedéves ÁFA, a játékadó bevallása és befizetése.

• A 0801-es számú havi és negyedéves bevallás benyújtása.
• A fogyasztói árkiegészítés, a költségvetési támogatás igénylése.

Október 30., csütörtök:
• A környezetterhelési díj elõlegének befizetése.
APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

Olimpiai élménybeszámoló
Ráckeve Város Önkormányzata szervezésében sok szeretettel várjuk Önt 2008. október 21-én (kedden) 18 órai kezdettel a Piac
sétányon található Incsi-Fincsi Falatozóba,
ahol Olimpiai Élménybeszámolóra kerül sor.

Tervezett meghívottak:
Vereckei Ákos Olimpiai bajnok kajakozó
Kósz Zoltán Olimpiai bajnok vízilabdázó
Novák Miklós a Magyar Nemzet sportújságírója
Haraszti Ádám a Telesport munkatársa
Szadai József
szervezõ

Beszélgetésünk során nagyon örült, hogy folyamatban van a ráckevei vízimalomban elhelyezendõ hengerszék felújítása. Nagyon sok
szakmai tanácsot adott a munkálatokhoz. Megígérte, hogy személyesen is ellátogat hozzánk és
a helyszínen is segít a munkálatokban. A szíves
vendéglátást megköszönve élményekben gazdagon indultunk haza. Erõt egészséget és hosszú
boldog életet kívánunk neki!
Babarczi István

