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Tavaszváró

Februári népi időjárás megfigyelések
Február 2.: Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. A templomokban ezen a napon szentelik a gyertyát, melynek a keresztény ember életében, ünnepekhez kötődő szokásaiban
kiemelt szerepe van. Nagyobb ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor is ezt a gyertyát gyújtották meg. A gazdák úgy tartották, hogy vihar alkalmával is meg kell gyújtani, mert távol
tartja a villámcsapást és a jégverést. Ismert időjárásjóslás kötődik ehhez a naphoz. „Gyertyaszentelőn, ha esik a hó, fú a szél, nem marad soká a tél”. Ha kisüt a nap, a medve előjön
barlangjából, ha ekkor a medve meglátja az árnyékát, visszabújik még a barlangjába. Egy
másik megfigyelés szerint jó idő esetén ameddig besüt a nap a tornácra, addig fog még
később beverni a hó is.
Február 6.: Dorottya napja. „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” Vagyis, ha Dorottyanapkor fagy, akkor Julianna napjára (febr. 16.) megenyhül az idő, azaz a megfigyelések
szerint a hideg még hidegebb lehet, de ugyanez történhet a meleggel is.
Február 19.: Zsuzsanna ótestamentumi nőalak. A gyönyörű asszonyt fürdés közben a vének meglesték, majd házasságtörés hamis vádjával illették. Zsuzsanna azonban tisztázta
magát és a véneket elítélték. Ehhez a naphoz is kötődik időjárási megfigyelés A néphagyomány szerint Zsuzsanna napja elviszi a havat, zöldellni kezd a fű, és megszólalnak a
pacsirták, jelezve a tavasz közeledtét.
Február 24.: Mátyás napja. „Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál”. A pásztorok
szerint, ha éjszakáján fagy, még negyven napig hideg lesz. Azaz hirtelen időjárás változást vártak ettől a naptól. Az e napi időjárásból jósoltak a termésre, tojásszaporulatra. A hideg idő jó termést, a szeles idő kevés tojást jelzett. Szlavóniában, ha az idő
havas volt, búzát, árpát, zabot vetettek a jó termés reményében. A gazdasszonyok
pedig sárgarépát, petrezselymet, borsót, azzal indokolva, hogy akkor nem eszi meg
a féreg a magvakat. Eső esetén attól tartottak, hogy a jég elveri a termést, és a szőlő
savanyú lesz.

A képviselő-testület 2017. december 14-ei
ülésén hozott döntései
A képviselő-testület:
• Módosította a helyi adókról szóló rendeletét, törvényi kötelezettség alapján.
		 A helyi adókról szóló törvény értelmében ugyanis 2018. január 1-jétől adótárgy
(építményadó-köteles) lett a településkép védelméről szóló törvény szerinti
„reklámhordozó”. Így azokon a településeken, ahol bevezetésre került az építményadó,
a reklámhordozó automatikusan az építményadó tárgyává vált, ezért dönteni kellett a
mértékéről. A képviselő-testület egyelőre 0 Ft/m2-ben határozta meg a reklámhordozók
adójának mértékét, különös tekintettel arra, hogy még nem készült el a
reklámhordozókra vonatkozó helyi szabályozás.
• A szülők igényfelmérését követően döntött arról, hogy a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde
a két ünnep között zárva tart. Engedélyezte továbbá az intézmény „Süni” csoportjában a
létszám 10 százalékos emelését.
• Tekintettel arra, hogy a jelenlegi építési szabályzat és szabályozási terv 2018. végéig
használható jelenlegi formájában, döntött a szabályozás felülvizsgálatának
megkezdéséről, továbbá arról, hogy az ehhez szükséges térképészeti adatokat az
illetékes szervtől kikéri.
• Módosította a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, a köztisztviselőket megillető szociális,
jóléti és kulturális juttatásokról szóló rendeletét; döntött a 2017. évi jutalomkeret mértékéről,
illetve meghatározta a 2018. évi bérfejlesztés mértékét.
• A Vértes Út Kft. kérelmére hozzájárult, hogy a kerékpárút építésére vonatkozó vállalkozói
szerződésben és a közbeszerzési törvényben foglalt jogával élve a Kft. az Önkormányzat
bankszámlájára való befizetéssel teljesített jóteljesítési biztosítékot banki garancialevéllel
biztosított jóteljesítési biztosítékra váltsa ki.
• Megállapodást köt Tata Város Önkormányzatával, mely alapján a Tata-VértesszőlősTatabánya önkormányzatai által korábban létesített Által-ér völgyi kerékpárút vértesszőlősi
területen lévő felépítménye térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába kerül.
• A Kölyök Kft. kérelmére elfogadta az óvodai, bölcsődei és általános iskolai étkeztetés
nettó vállalkozói díjának 1 százalékos emelését. (Ez a többletköltség a szülőket nem, csak
az Önkormányzatot érinti.)
• A Pannon Takarék Bank Zrt-vel kötött hitelszerződés módosításáról döntött, melyre a
folyósítási feltételek pontosítása miatt volt szükség.
• A Pátria Faluközösségi Egyesülettel közösen „Vértesszőlősi disznólkodás és torosbál,
valamint böllérverseny” elnevezéssel rendezvényt szervez. A rendezvényre 2018. január
27-én került sor, melynek költségeihez az Önkormányzat 363.560 Ft forrást biztosított.

A képviselő-testület 2017. december 21-ei
rendkívüli ülésén hozott döntései

A képviselő-testület 2018. január 18-ai ülésén hozott döntései
A képviselő-testület
• Elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének irányvonalát.
• Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletén átvezette a korábbi
döntéseknek megfelelő előirányzat-módosításokat, központi költségvetésből származó
kiegészítő juttatásokat.
• Elfogadta a Vértesszőlősi Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről
szóló beszámolót, módosította a bizottság szabályzatát.
• Törvényi kötelezettsége alapján áttekintette a 2013-2018. évekre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját. Ennek eredményeképpen úgy döntött, hogy a HEP
felülvizsgálata nem szükséges.
• Szintén törvényi kötelezettsége alapján felülvizsgálta a Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodást, melynek kapcsán megállapította, hogy a
megállapodás módosítást nem igényel.
• Meghatározta a 2014-2019. önkormányzati ciklus 2018-2019. időszakára vonatkozó
településfejlesztési koncepciót.
• A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Egyesített Szociális Intézmények
működési és fenntartási hiányának finanszírozásához – Vértesszőlős település 2017. évi
ellátásához kapcsolódva – 2 millió Ft-tal hozzájárul.
• Pályázatot nyújt be a kerékpárút melletti Által-ér híd felújítására.
• Pályázatot nyújt be a Vörösmarty utca külterületi szakaszának felújítására, valamint a
zártkertek védelmét szolgáló vadkerítés létesítésére.
• Hozzájárul, hogy a Pátria Faluközösségi Egyesület pályázatot nyújtson be az Önkormányzat
tulajdonát képező, Templom u. 75. szám alatti ingatlanban („Közösségi ház”) lévő
pincehelyiség felújítása céljából. A pályázathoz szükséges önerő összegét támogatásként
biztosítja az Egyesület részére.
• A Vértesszőlősi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által a „Vértesszőlős múltja és jelene”
c. kiadvány és film megjelentetése céljából benyújtandó pályázathoz szükséges önrész
összegét, maximum 300.000 Ft-ot támogatásként biztosítja a nemzetiségi önkormányzat
részére.
• Döntött arról, hogy a vértesszőlősi külterület 060/2 hrsz-ú, 3628 m2 területű, kivett,
gazdasági épület, udvar megjelölésű ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogával élni kíván.
Így az eladó és vevő között létrejött adásvételi szerződés alapján 13 millió Ft-os vételáron
veheti meg az Önkormányzat az ingatlant.
• Megtárgyalta Jankó Endre Bence vértesszőlősi lakos kérelmét, melyet elutasított, tekintettel
arra, hogy nem az egyéni, hanem a közösségi sportcélokat kívánja támogatni.
• Hozzájárult ahhoz, hogy a Pátria Faluközösségi Egyesület az Önkormányzat tulajdonát
képező, Vértesszőlős, Templom u. 42. szám alatti ingatlanban („Tájház”) lévő „boros
szobát” felújítsa.
dr. Lázár Gabriella
jegyző

• A képviselő-testület elfogadta Vértesszőlős Településképi Arculati Kézikönyvét, mely az
önkormányzat honlapján megtalálható.
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Folyamatban lévő beruházások,
fejlesztési tervek
Mint mindannyian tapasztaljuk, elkezdődött és ütemezés szerint halad az Új Samufalvi Óvoda és Bölcsőde kivitelezése.
Jelenleg épül a tetőszerkezet, készül a
tűzgátló álmennyezet, az erős- és gyengeáramú rendszer kivitelezése, valamint a
csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése

is párhuzamosan folyik. Rövidesen megkezdődik a válaszfalak építése, valamint a
külső hőszigetelés felhelyezése. Megkezdődött az udvar és játszótér tervezése, valamint a megnövekedett helyiségszám és
méret miatt a szükséges berendezésekre
az árajánlatok bekérése.

A sportcsarnok korszerűtlen és magas
áramfogyasztású világítását LED-es fényforrásokra cseréltük, így az energiafogyasztás
kb. 25 százalékra csökkent. Mivel a csarnok
villamos energia ellátását napelemek biztosítják, a megmaradó áram felhasználására
a fűtés és meleg víz ellátás villamos korszerűsítését tervezzük gáz felhasználás helyett,
pályázati forrás bevonásával.
A Sportegyesülettel együttműködve rövidesen elkészül a sportcsarnok emeleti
szintjének a bővítése, ahol 2 új öltöző és
vizesblokk, valamint bírói szoba kerül kialakításra. Az átadást követően megkezdődik
az alsó szint belső teljes körű felújítása,
mely keretében a belső nyílászárók, burkolatok, víz és fűtésrendszerek kerülnek cserére illetve felújításra.
A Sportegyesülettel közös projekt keretében kerül beszerzésre új kommunális
kistraktor, mely tavasztól őszig a sportpálya karbantartását fogja ellátni, téli időszakban pedig a járdák, parkolók, kerékpárutak
hóeltakarítási és síkosság mentesítési
munkáját fogja végezni.
Szintén a Sportegyesület közreműködésével fog megvalósulni az iskola-óvoda
közös udvarán lévő műfüves pálya téli ideiglenes fedése, mely után a pálya tornateremként lesz használható a téli időszakban.

Megkezdődött a települési kamerarendszer
kialakításának tervezése, mely keretében a
Valusek utca mindkét végén rendszámfelismerő kamerák kerülnek elhelyezésre a teljes
átmenő forgalom rögzítése miatt, valamint
további 8-10 kamera kerülne elhelyezésre
a település különböző pontjain a rendőrség
képviselőjével egyeztetve. Megvalósítása
az év első felében várható.
A Jókai utcai árok kiépítésére-felújítására
árajánlatokat kértünk be, várhatóan tavas�szal elkészül a beruházás.
A Vértes László parkban, jelenleg az önkormányzat az ott megrendezendő programokhoz építteti ki az áramvételezési
lehetőséget. A Vidékfejlesztési Program
keretében több pályázat beadására nyílik
lehetőség, melynek keretében LEADER
pályázatot nyújtunk be az Által-ér híd felújítására, támogatjuk önerővel a Pátria
Faluközösségi Egyesületet, hogy pályázatot nyújtson be a Közösségi Ház udvarán
lévő pinceklub felújítására, valamint ezzel
párhuzamosan felújítjuk a Közösségi Ház
udvarát is. A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat pályázik a települést népszerűsítő
kiadvány és film készítésére, melyet az önkormányzat szintén önerővel támogat.

A GYERMEKSZEM KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY A VÉRTESSZŐLŐSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

Tisztelt Egyesületi Tagok!

köszönetet mond az adózó állampolgárok felajánlásaiért, melynek eredményeként a 2017. évben
220 288 forintot utalt az Adóhatóság.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy 2017. évi adójuk
1 százalékát ajánlják fel Alapítványunk részére, hogy
támogathassuk a hátrányos helyzetű vagy kiemelkedő
tanulmányi eredménnyel rendelkező, jó magatartású
gyermekek tanórai és tanórán kívüli tevékenységét fejlődésük érdekében!

AZ ALAPÍTÁNY ADÓSZÁMA:
18616576-1-11
Tisztelettel a Gyermekszem Alapítvány kurátorai nevében:
Paxy Éva iskolaigazgató
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Nagy Csaba
polgármester

A Nagy-Kacsás Horgász Baráti Kör Egyesület
(2837 Vértesszőlős, Vörösmarty u. 18.)

2018. február 18-án 17.00 órától
közgyűlést tart a Közösségi Házban!
(2837 Vértesszőlős, Templom u. 75.)

Téma:

• Zöldterület rendezés
• Társadalmi munka
• Tagdíjbefizetés
• Stég fenntartás
• Cégek számára engedély kiadása
• Telepítés
• Egyebek
Anderla Jenő Róbert elnök
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Óvodai hírek
„Szeretem a ködöt, mert túl rajta,
zsongó jólét, meleg kályha,
ölelésre tárt karok és mesék vannak,
melyek talán valóra válnak.”
(Fekete István)
Az ünnepek eltelte után a gyerekek
örömmel tértek vissza az óvodába, ahol
már a barátok egymást várták, közösen
vették birtokukba a karácsonyra kapott
új játékokat.
Januári első programunk keretében
a nagyobb gyerekek részt vehettek a
Samu műhely mozgásfejlesztő tevékenységeiben.

Ezt követően került sor a hagyományos
Családi Sportnapunk megrendezésére.
Ritka lehetőség adódik gyermekeink számára, hiszen szemük láttára épül új óvodánk. Naponta követhetik figyelemmel,
hogy mi történik, hogy emelkedik az épület
egyre magasabbra, már tető is került rá.
Az izgalmat, a várakozás örömét próbáltuk
fokozni a gyerekekben Családi Sportnapunkkal. Játékos feladatok végrehajtásával, különböző eszközök felhasználásával
létrehozhatták „Álom óvodájukat”. Az „építkezés” vidám, jó hangulatban zajlott, a
szülők és a gyerekek is aktívan vettek részt
benne. A kellemesen eltöltött délelőtt zárásaként kis kiállítást tekinthettek meg résztvevőink, melyet a gyerekek rajzaiból és a
csoportok életéről készült fényképekből
állítottunk össze. Mindenki bemutathatta
az ő kis „álom óvodáját”, illetve barátait,
játszótársait.
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Terveink szerint e munkák és képek az
új óvoda falait is díszíteni fogják. Ezúton
szeretnénk megköszönni mindenkinek a
részvételt és külön Király Zoltánnak az eszközbeli támogatását, amellyel hozzájárult,
hogy egy kellemes, tartalmas családias
délelőttöt tölthettünk együtt.
Még ebben a hónapban folytatódik a
Samu műhely keretében a kézügyességet
fejlesztő „szöszmötölő”.
Szőke Zoltánné
óvónő
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Bemutatkozik
a Vértesszőlősi Segítő Szolgálat
Talán sokan találkoztak már a névvel,
és annál többen nem. A segítő szolgálat
hármas feladatköre, hogy gondoskodjék
a klubtagok nappali ellátásáról, házi segítségnyújtásról és a szociális étkeztetés lebonyolításáról.

Szeretettel várjuk jelentkezését a lakóhelyéhez legközelebbi Idősek Klubjában,
Vértesszőlősön a Templom utca 75. szám
alatt. Az idősek klubja szolgáltatásai
minden vértesszőlősi nyugdíjas számára INGYENESEK!

A mi feladatunk, hogy idős embertársaink
számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra a
korukhoz méltó derűs életet. Vigyáznunk
kell rájuk, segíteni őket, hogy a hosszú
évek kemény munkája után megkapják azt
az anyagi és erkölcsi támogatást, amel�lyel örömteli életet élhetnek. Mindeközben
igyekszünk a hozzánk „bejáró” szépkorú
embereket egymásért is felelős közösséggé formálni.
Az IDŐSEK KLUBJÁBAN 30 férőhelyen
30 klubtagot fogadunk hétköznapokon 7–15
óráig. Biztosítjuk a napi egyszeri meleg étkezést a tatabányai Kölyök Kft. konyhájáról,
a tagok szociális ügyeinek intézését, segítését, a kellemes időtöltést, szükség esetén
az orvosi ellátáshoz való gördülékenyebb
hozzájutást és a szórakozást. Mindenkinek
a saját háziorvosa írja fel a gyógyszereket,
az utánajárást a gondozónő intézi.

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS keretében
szakképzett gondozónő végzi saját környezetben, életkornak és életkörülménynek
megfelelően az ellátást, segítést. Munkája
sokrétű: ide tartozik a vásárlás, gyógyszerfelíratás és kiváltás, mosás, mosogatás, hivatalos ügyek intézése, segítés a környezeti
és testi higiénia megteremtésében, szükség esetén kórházba kísérés és látogatás
vagy éppen a meghallgatás, társalkodás is.
A szolgáltatás térítési díjhoz kötött, melyet a rendszeres jövedelem (nyugdíj)
alapján, egyénileg állapítunk meg.

Településünkön élő nyugdíjasként
szeretné mindennapjait színesebbé,
tartalmasabbá tenni?
� barátokat, ismerősöket találni, egy közösség hasznos tagjává válni,
� testi és szellemi frissességét megőrizni,
� hasznos ismereteket szerezni,
� kulturális és szabadidős programokon részt venni, kártyázni, társasjátékozni,
� kedvezményesen kirándulni,
� múzeumokba, kiállításokra járni,
� zenés műsorokon, ünnepi megemlékezéseken részt venni,
� egészségügyi témájú előadásokon,
szűrőprogramokon részt venni?
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SZOCIÁLIS ÉTKEZÉST tudunk biztosítani
azoknak a vértesszőlősi lakosoknak, akik:
a) öregségi nyugdíjban, nyugdíjszerű
szociális ellátásban, (vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, rokkantsági
ellátások, rehabilitációs ellátás) vagy fogyatékossági támogatásban, időskorúak járadékában, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban részesül, illetve a kezelőorvos véleménye alapján étkezését betegségéből adódóan nem
képes biztosítani.
b) a 65. életévét betöltötte vagy egészségi állapota (átmeneti egészségkárosodás,
tartós betegség, fogyatékosság) miatt önmaga, illetve eltartottjai számára étkezésről más módon nem képes gondoskodni.
Az étkezés történhet helyben fogyasztással, elvitellel illetve lakásra szállítással is. A szolgáltatás térítési díjhoz
kötött, melyet a rendszeres jövedelem
alapján, egyénileg állapítunk meg.

Az idős emberek fontos részei életünknek és ezt érezniük is kell, hiszen szüleink,
nagyszüleink mosolya és gondoskodása
most is rengeteg erőt sugároz felénk, az
ő kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen
kincs számunkra. Szeretnénk a segítségüket is kérni! Ne menjünk el a problémák
mellett észrevétlenül, emberi kötelessé-

günk hogy segítsünk a bajbajutottaknak,
támogatásra szorulóknak! Ha van a környezetükben olyan idős ember, aki segítségre szorul, kérem jelezzék személyesen szolgálatunknál vagy az alábbi
telefonszámon: 06-34/379-500. Mindenkinek jár a méltóságteljes idős kor!
Vértesszőlősi Segítő Szolgálat dolgozói

Vértesszőlősi Segítő Szolgálat klub tagjai, pezsgős pohárköszöntővel ünnepelték a 2018-as Új Évet. Minden kedves Vértesszőlősi lakosnak Boldog Új Esztendőt, jó egészséget kívánunk!

írmondóban!
Hirdessen a H100
0 példányban,
A Hírmondó havonta
lősi háztartásba.
ingyenes jut el minden vértessző

A hirdetések díját A Polgármesteri hivAtAl gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.
A kiadványt kiadja: Vértesszőlős Község Önkormányzata 1000 példányban • A kiadványt szerkeszti: Zoltánfi Zsuzsanna
alpolgármester • A kiadásért felelős: Nagy Csaba polgármester • Lapzárta: minden hónap 18-án • A megjelenő írások
és fizetett hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik.
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Egymillióval több tervezet készül
A tavalyi mintegy 4 millióhoz képest is több szjabevallási tervezetet készít idén a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV). A nyilvántartásában szereplő
adatok alapján a mezőgazdasági őstermelőknek
és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is összeállítja a NAV a bevallási tervezetet.
Esetükben a tervezet egy „ajánlat”, mely nem válik
automatikusan bevallássá, azt ki kell egészíteni az
önálló tevékenységből származó, illetve őstermelői bevételekkel, költségekkel.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához
a kifizetők, munkáltatók által benyújtott adatokat
használja fel. A mezőgazdasági őstermelők és az
áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek számára az adóbevallási tervezet egy ajánlat, amely segít
a bevallás kitöltésében. Ezen tevékenységgel kapcsolatos bevételek és költségek nem szerepelnek a
NAV nyilvántartásában, így azokat az adóbevallási
tervezet nem tartalmazza. Ezért az adóbevallási tervezetet az adózóknak ki kell egészíteniük az önálló,
illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével, és
az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Az
adóbevallási tervezet alapján elkészített szja-bevallás
benyújtási határideje 2018. május 22.
Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az nem válik május 22-én érvényes
személyijövedelemadó-bevallássá. Erre a kitöltő
program külön figyelmezteti is az adózókat.
Ha a mezőgazdasági őstermelő éves bevétele a
600 ezer forintot nem haladta meg és nem volt más
adóköteles jövedelme, akkor bevallást sem kell benyújtania.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV
2018. március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19ig kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben
(06-30/344-4304) vagy a NAV honlapján elérhető
űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az
ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni
ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a
NAV honlapjáról letöltheti, illetve az ügyfélszolgálatokon beszerezheti a 17SZJA nyomtatványt, valamint
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a bevallás elkészíthető a webes kitöltő felületen is,
mely elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/
szja/szja), illetve a kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu).

Adventi falunaptár díjátadója

e-Szja: idén már a munkáltatók
helyett is a NAV számol
2018-ban a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül
elkészíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást.
A munkavállalóknak idén januárban már nem kell nyilatkozniuk arról, kérik-e, hogy munkáltatójuk készítse
el szja-bevallásukat, mert megszűnt a munkáltatói
adómegállapítás. A NAV számukra is összeállítja a
2017-re vonatkozó szja-bevallási tervezetet. Ehhez
semmilyen kérelmet nem kell benyújtani.
A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül
is – ha nincs szükség kiegészítésre, javításra – 2018.
május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a
NAV 2018. március 15-től az Ügyfélkapun keresztül
elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19ig kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben
(06-30/344-4304) vagy a NAV honlapján elérhető
űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERK), továbbá
telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell elküldeni
ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi
évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és
papíron is rendelkezni.
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a
NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain már most
elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltő
felület 2018. január 8. óta elérhető a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati
portálról (www. magyarorszag.hu).
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
Doktor Imre Zoltán
adószakmai sajtóreferens
tel.: 70/4569223, 34/519-892

2018. január 18-án került sor, az Adventi Falunaptár vetélkedő díjátadó ünnepségére. A játék keretében a résztvevők jobban megismerhetik településünket, az
utcákat. A győztesek: Miletics Hanna, Miletics Lilla, Miletics Boldizsár, Bognár
Fanni, Kiss Patrik, Öskü Mirella és Kovács Zengő Boróka. A kedves kis ünnepség keretében, közösségi ház munkatársai, hasznos kis ajándékokat adtak át a
résztvevőknek. Köszönetet mondunk azoknak a felnőtteknek, akik részt vettek
a játékban, és kitették az ablakaikba fényfüzérekből, az adventi naptár számait.

AUTÓJAVÍTÁS
AUTÓKÖLCSÖNZÉS
Magala Krisztián ev.

Vértesszőlős
Kánya u. 38.

06 30 271 7018
11

