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Fejlemények csatornázásügyben
Január vége: végsõ határidõ 
a részletfizetés választására
Az Érdi Csatornamű Vízgazdál
kodási Társulat értesíti azon 
tagjait, akik az érdekeltségi 
hozzájárulás részletekben tör
ténő fizetését szeretnék válasz
tani, hogy a küldöttgyűlés hatá
rozatának értelmében ennek 
végső határideje 2009. január 
31. Ez a lehetőség azon tagok 
számára fontos, akik az egy 
összegű befizetést választották, 
vagy nem nyilatkoztak a befize
tés módjáról, de a törvény ere
jénél fogva a társulat tagjai let
tek. Az egy összegű befizetést 
választók legkésőbb a beruhá
zás indulása előtt egy hónap
pal (várhatóan még 2009ben) 
egy összegben kell befizessék 
a 250 000 Ft érdekeltségi hoz
zájárulást.

Akik a hátralévő időszakban 
szeretnék az LTPszerződéses 

konstrukciót igénybe venni 
(havi 2605 Ft befizetés), az LTP 
számlanyitási díj kifizetésével 
tehetik ezt meg (4400 Ft egyszeri 
díj). A szerződéskötés a társulat 
székhelyén ügyfélfogadási idő
ben lehetséges. Érdeklődni tele
fonon is lehet a 0623/521340
es telefonszámon, vagy email
ben az info@erdicsatornazas.hu 
címen.

Kérjük azon tagjainkat, akik 
már LTPszerződést kötöttek 
és banki átutalással teljesítik a 
havi befizetéseket, hogy a köz
leményben tüntessék fel a 15, 
16 vagy 17tel kezdődő befizető
azonosítójukat (ez egyben az 
LTPszerződés utolsó 8 szám
jegye is). Ennek hiányában a 
befizetések feldolgozása sokkal 
nehézkesebb. Köszönjük segít
ségüket!

Új együttesek mutatkoztak be a Lukin László zeneiskolában

Zenekarok muzsikáltak…

A tanulók szívesen vállalták a 
közös muzsikálást, a szabadide
jükben rendszeresen látogatott 
próbákon folyó munkának meg 
is lett az eredménye. Ebben a 
tanévben már bemutatkozhat
tak az érdi közönség előtt is.

A Lukin Fúvószenekar sze
replése az Érd körbe 2008 ren
dezvényen kellemes meglepe
tés volt mindenki számára. A 
gyerekek az iskola épülete elé 
vonultak, és zenével fogadták 
az érkezőket, külünleges és 
egyedi élményt nyújtottak a 
hallgatóság számára.  

Örömmel fogadtuk a száz
halombattai negyedik Ádventi 

találkozások eseményére szóló 
meghívást. Itt a fúvószenekar 
nagy sikert aratott, iskolánkat és 
a várost méltón képviselték.

A Lukin zeneiskola rendhagyó 
karácsonyi eseményekkel zárta 
a 2008as évet. A ciszterek temp
lomában megtartott hangver
senyen a Lukin Fúvószenekar, 
a Lukin Gyermekvonósze
nekar, a Lukin Reneszánsz 
Együttes, valamint az Érdi 
Harmonikakvartett mellett más 
kamaracsoportok is szerepeltek. 
A hangverseny egyben a 2009es 
Haydnemlékév iskolai rendez
vénysorozatának első eseménye 
is volt. A zeneszerzőre emlékez

ve Kis Orgonamiséjének 3 téte
lét mutatta be a gyermekkórus 
és az Érdi Kamarazenekar. A 
tanulók és felkészítő tanáraik 
több hónapos intenzív munká
val készültek a nagy napra. A 
gyermekek és tanáraik számára 
is különleges élményt jelentett a 
közösségi muzsikálás, a csillogó 
szemekből áradó figyelem és lel
kesedés magával ragadta mind a 
tanárokat, mind a közönséget.

A templom zsúfolásig megtelt 
érdeklődőkkel, a hallgatóság 
elismerését és tetszését jelez
te a nagy taps a hangverseny 
végén.

Ezúton is köszönjük a 
Ciszterci Regina Mundi Apátság 
nővéreinek, hogy befogad
ták hagversenyünket, s így a 
karácsony hangulatához illő és 
méltó helyszínen muzsikálhat
tunk. 

Az elmúlt tanévben a Lukin László zeneiskolában a 
régi hagyomány felélesztésének igényével újjáalakult 
a Lukin Fúvószenekar, és megalakult a Lukin Gyermek-
vonószenekar és a Lukin Gyermekkórus. Bemutatkoztak 
az érdi közönség elõtt is – errõl számol be az alábbiak-
ban Stiblo Anna, az iskola igazgatónõje. 
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A ciszterek templomában megtartott hangverseny egyben a 2009-es Haydn-
emlékév iskolai rendezvénysorozatának elsõ eseménye is volt

A Lukin Fúvószenekar szereplése az Érd körbe 2008 tömegsportrendezvé-
nyen kellemes meglepetés volt mindenki számára

Februári adózási határidõk
Február 12., csütörtök
A kifizető, munkáltató a szo
kott módon eddig vallja be és 
fizeti meg az általa levont sze
mélyijövedelemadóelőleget, 
vagy magát a levont személyi 
jövedelemadót. Szintén eddig 
fizeti meg a járulékokat: az 
egészségbiztosítási és nyug
díjjárulékot, a fizetendő társa
dalombiztosítási járulékot, az 
egészségügyi hozzájárulást, a 
munkaadói és munkavállalói 
járulékot, a STARTkártyával 
rendelkező foglalkoztatott után 
a 0/15/25% járulékot. Az egyé
ni vállalkozó és a társas vállal
kozó után a vállalkozás eddig 
vallja be és fizeti meg a vál

lalkozói járulékot és az egész
ségügyi szolgáltatási járulékot 
(0958 és 0908).

Február 16., hétfő
A magánszemély február 15
ig kérheti az egyszerűsített 
adóbevalláshoz az APEH köz
reműködését a bevallási cso
magban megtalálható, vagy az 
internetről letölthető nyilatko
zaton. A határidő jogvesztő, ezt 
követően már csak önadózás 
keretében lehet eleget tenni a 
bevallási kötelezettségének.

Február 20., péntek
Társaságiadóelőleg befizetése, 
havi bevallók környezetvédel

mitermékdíjbefizetése, játék
adó befizetése és bevallása, 
jövedéki adó bevallása, havi 
áfa befizetése és bevallása, 
0901es havi bevallás benyújtá
sa, fogyasztói árkiegészítés és 
költségvetési támogatás igény
lése, a televíziókészülék üzem
ben tartási díjának befizetése, 
az Európai Közösségből történő 
beszerzés esetén meghatáro
zott adóalanyok bevallásának, 
illetve az Európai Közösség 
más tagállamából személy
gépkocsinak nem minősülő új 
közlekedési eszköz beszerzé
sekor a közösségi adószámmal 
nem rendelkezők bevallásának 
benyújtása.


