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Még decemberben, a Kõrösi 
Csoma Sándor Általános 
Iskolában rendezték meg a 
város negyedik osztályos tanu-
lói részére az Aranytoll mese-
íróverseny városi döntõjét a 
Párbeszéd  Egyesület szerve-
zésében. Az egyesület – immár 
hagyományt teremtve – har-
madik alkalommal szervezte 
meg a vetélkedést. A mese-
írás az iskolákban kezdõdött. 
Novemberben az iskolákban 
rendezték meg  a helyi ver-
senyeket, ahol az egyesület 
édességekkel és üdítõvel 
kedveskedett a résztvevõ 
gyerekeknek. Az elsõ három 
helyezett oklevelet és érté-
kes könyvjutalmat kapott. Az 
iskolai versenyt a Gárdonyi 
kivételével minden iskolában 
megrendezték, összesen 96 

gyerek mutathatta be meseíró 
képességét.

A decemberi döntõn iskolán-
ként az elsõ három helyezett 
vehetett részt, összesen 19-en, 
mert a Batthyányiban két har-
madik helyezett volt.

A meséket a versenyzõknek 
kellett kitalálni, teljesen önál-
lóan, annyi megkötéssel, hogy 
a megadott tíz kulcsszónak 
szerepelni kellett a mesében.

Nem volt könnyû dolga az 
egyesület vezetõibõl és iroda-
lomtanárokból álló zsûrinek: 
szebbnél szebb mesék kere-
kedtek ki a rendelkezésre álló 
hatvan perc alatt.

Végül a zsûri két elsõ díjat 
ítélt meg. A döntés alap-
ján elsõ díjat kapott Révész 
Dávid a Széchenyi iskolából 
az Angyalok birodalma címû, 

valamint Tarcsi Dóra, a Kõrösi 
iskolából a Csizma címû mesé-
jéért. A harmadik helyezett 
Hrabóczki Orsolya lett, ugyan-
csak a Kõrösibõl, A barát 
címû meséjével. Negyedik 
helyezést ért el Kõnig Virág a 
Széchenyibõl, ötödik Tárnoki 
Márton, hatodik Cserkúti 
Edina, mindketten a Hunyadi 
általános iskolából. Az elsõ 
három helyezett oklevél és 
könyvjutalma mellett az egye-
sület az elsõ hat helyezettet 
alkalmas idõpontban elviszi 
a Vasúttörténeti Parkba egy 
kirándulásra. 

A korábbi években lehetõség 
nyílt arra, hogy a városi döntõn 
legjobban szereplõ gyerekek 
részt vegyenek a Nagyváradon 
évente megrendezett nemzet-
közi Aranytoll meseíróverse-
nyen. Ezen a várost képviselõ 
meseírók mindig szép ered-
ményeket értek el. Az elmúlt 
évben, 2009-ben a rendezõk 
anyagi okok miatt csak az 
egyik nagyváradi iskola testvé-
riskolájának, a Széchenyinek 
a küldöttségét tudták fogadni. 
Így szerepelt ezen a vetélke-
désen az érdi gyõztes Révész 
Dávid, és ért el a rangos nem-
zetközi versenyben második 
helyezést. 

A Párbeszéd Egyesület 
vezetõsége egyébként azt ter-
vezi, hogy – amennyiben az 
egyesület anyagi lehetõségei 
megengedik – a 2008-as és 
2009-es városi döntõn született 
meséket nyomtatásban is meg-
jelenteti.

 Baráth Ferenc

Összeállításunkban néhány 
újdonságra hívjuk fel a figyelmet 
olvasói kérdések alapján. 

– Hogyan számít be a jövede-
lembe a családi pótlék, és miért?

– A személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 
módosításával 2009. szeptem-
ber 1-tõl a családi pótlék már 
nem adómentes juttatás, hanem 
egyéb jövedelemként adóterhet 
nem viselõ járandóság lesz, ami 
azt jelenti, hogy az adóalapba 
beszámít, de a rá esõ adót nem 
kell megfizetni (ugyanúgy, mint 
a nyugdíj esetében). Elõfordulhat 
tehát, hogy az adózó jövedelmé-
nek egy része a családi pótlék 
miatt a magasabb adókulcs sze-
rint adózik. 

A családi pótlék a következõ 
módon számíthat be az összes 
jövedelembe:

• Az egy háztartásban élõ 
házastársak, élettársak esetében 
a családi pótlék 50-50%-a lesz 
egyéb jövedelem, tekintet nélkül 
arra, hogy a családi pótlékot tény-
legesen megosztották-e vagy sem. 
Tehát ha nem történt megosztás, 
a jogosult személy házastársának, 
élettársának akkor is figyelembe 
kell venni a családi pótlék felét az 
adóalap-számításnál.

A családi pótlékra jogosult és 
az adóévben ilyen bevételt szer-
zett magánszemélynek, illetve 
vele együtt élõ házastársának, 
élettársának az adóbevallásban 
fel kell tüntetnie házastársa, élet-
társa nevét, adóazonosító jelét, 
(ennek hiányában természetes 
személyazonosító adatait, lakcí-
mét). Ezt a rendelkezést a mun-
káltatói adómegállapítás során is 
alkalmazni kell. 

• A családi pótlékra egyedül-
állóként jogosult személynél a 
családi pótlék 50%-a lesz egyéb 
jövedelem (adóterhet nem viselõ 
járandóság).

• A külön élõ és elvált szülõk 
esetében a gyermektõl külön élõ 
szülõ egyáltalán nem jogosult 
családi pótlékra, ezért nem kell 
annak felét egyéb jövedelemként 
figyelembe vennie.

– Mikor kell nyilatkozni a csa-
ládi pótlékról, fel kell-e tüntetni 
az összegét?

– Amennyiben a munkavállaló 
nem a munkáltatójától kapja az 
adóterhet nem viselõ járandósá-
got (ideértve különösen a csalá-
di pótlék 50%-át), nyilatkozatot 
kell adnia a munkáltatójának. 
A magánszemély nem köteles a 
nyilatkozatban feltüntetni a csalá-
di pótlék 50%-nak, vagy az egyéb 
adóterhet nem viselõ járandó-
ságnak az összegét, de ha nem 
nyilatkozik az összegrõl, a mun-
káltató köteles az adóelõleget a 
bérébõl a legmagasabb adókulcs 
alapján vonni akkor is, ha egyéb-
ként az összes jövedelme ennél 
kevesebb lenne ( az adóévrõl 

szóló bevallásban az esetleges 
különbözet visszaigényelhetõ). 
A nyilatkozatot az adóterhet nem 
viselõ járandóságnak az adóévben 
történt elsõ kifizetését követõen 
haladéktalanul meg kell tenni, 
és azt a munkáltató az adóév-
ben mindaddig figyelembe veszi, 
amíg azt a magánszemély vissza 
nem vonja, vagy nem módosítja. 

– Lehet-e adómentes a családi 
pótlék?

– Továbbra is adómentes a csa-
ládi pótlék az alábbi esetekben (a 
bevallásban sem kell feltüntetni):

• Saját jogon jogosultként 
kapja a gyermek, ennek esetei:

•• 18. életévét betöltött tar-
tósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos személy, feltéve, ha 
utána nagykorúságáig magasabb 
összegû családi pótlékot folyósí-
tottak, 

•• közoktatási intézményben 
tanulmányokat folytató, nagyko-
rú személy 23. életévéig, 

• akinek mindkét szülõje 
elhunyt, 

• akinek a vele egy háztartás-
ban élõ hajadon, nõtlen, elvált 
vagy házastársától különélõ 
szülõje elhunyt, 

• aki kikerült az átmeneti vagy 
tartós nevelésbõl, 

• akinek a gyámsága nagyko-
rúvá válása miatt szûnt meg, 

• szülõi ház elhagyása esetén, 
akinek a családi pótlék a nagyko-
rúságát megelõzõen is a részére 
került folyósításra, 

• aki a szülõvel, annak házas-
társával, nevelõszülõvel, gyám-
mal, nem él egy háztartásban.

• Az adómentesség akkor 
is fennáll, ha a családi pótlékot 
tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos gyermek után emelt 
összegben kapják a szülõk.

• Szintén adómentes juttatás a 
vagyonkezelõi joggal felruházott 
gyámként, eseti gondnokként, a 
gyermekotthonban, javítóintézet-
ben nevelt, vagy büntetésvégre-
hajtási intézetben lévõ, gyermek-
védelmi gondoskodás alatt álló 
gyermekre tekintettel kapott csa-
ládi pótlék.

• A gyámként, nevelõszülõként 
kapott családi pótlékot sem kell 
feltüntetni a bevallásban. 

Januári adózási határidõk

Január 12., kedd
A kifizetõ, munkáltató eddig 
fizeti meg az általa levont sze-
mélyi jövedelemadó elõleget 
vagy magát a levont személyi 
jövedelemadót, valamint a járu-
lékokat: az egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékot, a fizetendõ 
társadalombiztosítási járulé-
kot, az egészségügyi hozzájá-
rulást, a munkaadói és munka-
vállalói járulékot, az EKHO-t, a 
START-kártyák valamelyikével 
rendelkezõ foglalkoztatott után 
a 0/10/20 % járulékot.  Az egyéni 

vállalkozó és a társas vállalkozó 
után a vállalkozás eddig fizeti 
meg a vállalkozói járulékot. 

A fenti kötelezettségekrõl a fog-
lalkoztató a 0908-as, az egyéni 
vállalkozó saját magáról a 0958-
as számú bevalláson adja be az 
adatokat, kizárólag elektronikus 
formában. 

Január 20., szerda
Esedékes a társasági adóelõleg 
befizetése, a havi ÁFA befi-
zetése és bevallása, a havi 
kötelezettségekrõl a 0901-es 
bevallás benyújtása, a fogyasztói 
árkiegészítés és a költségveté-
si támogatás igénylése a 0911-
es nyomtatványon, az Európai 
Közösségbõl történõ beszerzés 
esetén meghatározott adóalanyok 
0986-os számú bevallásának 
benyújtása.  

Január 31., vasárnap helyett feb-
ruár 01., hétfõ
Eddig kell a munkáltatóknak, 
kifizetõknek kiadni (postára adni) 
a magánszemélyeknek a kifizetett 
jövedelmekrõl és a levonásokról 
szóló, 2009. évi adóbevalláshoz 
szükséges igazolásokat, és szin-
tén eddig tehet a magánszemély 
nyilatkozatot a munkáltatójának, 
hogy önbevallás helyett munkál-
tatói adómegállapítást kér.

Változtak az illetékmértékek 
lakástulajdon szerzése esetén. Az 
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. 
törvény ezen módosítása 2010. 
január 1-én lép hatályba. 

Lakástulajdon szerzése esetén 
a visszterhes vagyonátruházási 
illeték alapja a lakástulajdon for-
galmi értéke. Az illeték mérté-
ke lakásonként 4 millió forintig 
továbbra is 2%, a forgalmi érték 
ezt meghaladó összege után azon-
ban a korábbi 6% helyett 4% lesz. 
Lakás résztulajdonának szerzése 
esetén a 4 millió forintnak a szer-
zett tulajdoni hányaddal arányos 
részére alkalmazható az alacso-
nyabb, 2%-os mérték. 

Az Illetéktörvény alkalmazá-
sában lakásnak a lakás céljára 
létesített és az ingatlannyilván-
tartásban lakóház vagy lakás 
megnevezéssel nyilvántartott 
vagy ilyenként feltüntetésre váró 
ingatlan minõsül a hozzá tarto-
zó földrészlettel. Tehát nem az 
adásvételi szerzõdés szövegezé-
se a lényeges, hanem az, hogy a 
szerzés idõpontjában mi szere-
pel a tulajdoni lapon.

Lakásnak minõsül továbbá az 
építési engedély szerint lakóház 
céljára létesülõ építmény is, ameny-
nyiben annak készültségi foka a 
szerkezetkész állapotot (elkészült 
és ráépített tetõszerkezet) eléri. 
Ha az ingatlannyilvántartásban 
tanyaként feltüntetett földrészle-
ten lakóház van, az épületet – a 
hozzá tartozó mûvelés alól kivett 
területtel együtt – szintén lakástu-
lajdonnak kell tekinteni. 

Változtak a jogszabályok
Olvasóink írják

Andersenek Érden

információk

APEH tudnivalók

– A gazda szerint én jelképezem 2009-et Mazsola meg az új esztendõt!
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