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Kedves Hölgyek! 
 

A Nők iránti tisztelet és megbecsülés napja alkalmából,  
sok szeretettel köszöntöm Önöket Hidas község férfi Lakói 

nevében. 
 

Berg Csaba  
Hidas község polgármestere 

 
 

A nő a természetnek egyetlen lénye,  
aki érzésünket érzéssel viszonozza,  

és akit boldoggá tesz az a boldogság,  

amellyel bennünket megajándékoz .   

 

 

 

 

 

 

 

www.hidas.hu 

 
www.facebook.

com/Hidasi
 

Polgármesteri 

Hivatal 

Hidasi Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:  08:00-15:00 
Kedd:  08:00-15:00 
Szerda:  ügyfélfogadás szünetel 
Csütörtök: 08:00-15:00 
Péntek:  08:00-12:00 
Ebédidő:  minden nap 12:00-12:30 
 

Hidasi Hírmondó 

Lap tulajdonságai: ingyenes kézbesítés 
hagyományos külalak (A3, papír) 
színes nyomtatás, sokszorosított 

Szerkesztés: Szőke Boglárka 
Létrehozta, felelőse: Hidas Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 

 

Berg Csaba polgármester 
elérhetőségei: 

7696 Hidas, Kossuth Lajos utca 50/II. 
Telefon: 06 72/457-101, 

06 72/457-117 
Fax: 06 72 457-101 

Mobil: 06 20/345-4913 
E-mail: hidasonkormanyzat@gmail.com 

 

http://www.hidas.hu/
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2021. Január-Február 

Újult erővel kezdtük meg az idei évet, a téli szünet és a családban eltöltött ünnep élményeivel érkeztek vissza a 

gyermekek az intézménybe. Ahogy a környéken számos helyen, az járvány Nálunk is okozott nehézségeket, de 

köszönhetően a szülők együttműködésének és az intézményben dolgozóknak, jelenleg újra a teljes létszámmal, 

vidáman, tettre készen folytathatódott az óvodai élet! A téli szünetből visszatérve megtanultuk, hogy az 

állatokat gondozni kell télen, mikor nincs eleségük, a gyermekek azóta is lelkesen figyelik az elkészített 

madáretetőket, felelősséget éreznek az őket körülvevő állatok iránt. 

Januárban új pedagógiai asszisztenst kapott az intézmény, Erős Adrienn  személyében! A gyermekek hamar 

megkedvelték, ezúton is kívánunk Neki sok-sok boldog, sikeres évet a hidasi óvodában! 

Február elején szokásainkhoz híven 

medvehetet tartottunk , medvetánccal, 

medvebarlanggal, medvecsemegével és 

medvekereséssel. Kóstoltunk finom mézeket, 

mézes puszedlit és játszottunk izgalmas 

medvés játékokat is. A néphagyomány 

szerint, ha február 2-án a medve előjön a 

barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor 

visszabújik még téli álmot aludni, mert még 

hideg jöhet. De ha felhők takarják az eget, az 

a medvének azt jelenti, hogy már lassan vége 

a télnek. A medve nem is bújt vissza a 

barlangjába, így remélhetjük a korai tavaszt.  

A medvehét után megismerkedtünk a sarkvidék élővilágával  egy fantasztikus terepasztalt készítettek a 

gyerekek, amin keresztül bepillantást nyerhettünk az északi és déli sark világába. A gyermekek eszkimókká 

változtak és a jéghegyek között halfogó versenyt rendeztek. Ez minden évben nagyon jó móka!  

Ha február, akkor Farsang!  

Idén sajnos nem tudtunk olyan farsangot rendezni, 

amilyet szerettünk volna, így óvodán belül csoportos 

farsangot tartottak a gyermekek és a pedagógusok. 

Nagyon aranyos jelmezekkel készültek a családok, a sok-

sok finomságról is gondoskodtak. Mi pedig akkora bulit 

csaptunk a gyermekekkel, hogy tényleg csak a máktörő 

bokázása és a habverő csárdása hiányzott. 

Hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde: Óvodai élet 
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Hamarosan érkezik a tavasz, rengeteg programmal 

várjuk az óvodás gyermekeket idén is! Reméljük 

mielőbb olyan formában, amiben a családok is részt 

tudnak venni az óvodai élet csodás pillanataiban! 

Nagyon köszönjük az eddigi kitartását a szülőknek. 

Köszönjük azoknak, akik türelemmel és 
reményekkel tekintenek a jövő felé Velünk 
együtt ! Igazán felelőségteljes, érett 
gondolkodásra vall az Ő magatartásuk! 

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK! 

K e d ves  k isg y e rm eke s  s z ülők !  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden 
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a 
nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai 

nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen 
el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre. 

A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai 
beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter 7/2020 (III. 25.) EMMI határozata kimondta, hogy „a 
kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, 
akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok 
bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor.” 

„Tehát, ha a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai 
felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. Az óvoda az ilyen gyermekekre 
számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy 
legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával az ilyen esetekben is, és tájékoztassák 
a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket.”   

A tavalyi nevelési év során, ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szerette volna gyermekét 
beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – 
személyesen jelezte az általa választott óvoda vezetőjének! 

A 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozással kapcsolatban nem érkezett még 
határozat. Jelen helyzetben valószínűsíthető, hogy az óvodai beiratkozás a tavalyihoz 

hasonlóan fog történni. Tehát a kötelező felvételt biztosító óvoda automatikusan felveszi a 
gyermekeket! 

Kérem azonban a kedves szülőket az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressenek minket 

legkésőbb április 15.-ig: 

 

72/457-134 és 20/3732992 – Orosházi Szandra 

hidasiovoda@gmail.com 

Hidasi Óvoda és Bölcsőde Facebook oldala 

7696, Hidas Petőfi utca 2. 
 

A friss információkat hirdetményben és Facebook oldalunkon tesszük közzé! 
 

Orosházi Szandra, intézményvezető

mailto:hidasiovoda@gmail.com
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Január -Feb ruá r  
 

„A kultúra nem azt jelenti, hogy 

fogkeféd van és meg tudod indítani a 

gramofont. A kulturált ember látni 

és érezni tudja a szépet és a jót.” 

/ Wass Albert/ 
 

2021. január 4-én folytatódott a tanév a téli szünet után. Mindenkinek 

jót tett a pihenés, újult erővel folytattuk a munkát. A tanév első félévét 

2021.január 22-én zártuk. Ez a nap egyben a M a g y a r  K u l t ú r a  
N a p j a  is, melyet a jelenlegi helyzetben csak iskolarádiós műsorral ünnepeltünk. Az 5. -6. osztályosok készültek 

rövid megemlékezéssel ezen a napon. 

Január hónapban a 8. osztályosok a központi felvételire való készülést erősítették, négy tanuló írt központi 

felvételit január 23-án. Ebben a hónapban volt a német levelezős verseny 2. fordulója és a Megyei 

Matematikaverseny is. Itt két tanulónk, K é r ő  B e n e t t  é s  N y á r á d i  M e n d e l  továbbjutottak a verseny 

döntő fordulójába, amit február hónapban rendeznek meg. 

Januárban több alkalommal alakítottak pedagógusaink 

olyan programot a tanulók számára, amelyek a 

vírushelyzetben mégis közösségépítőek. A f a r s a n g r a  
h a n g o l ó d v a  a 4. osztályosok fánkot sütöttek, az 5. 

osztályos tanulók pedig pizzasütő tehetségüket 

csillogtatták meg. A 6. osztály a recept, mint szöveg 

sajátosságait tanulmányozták nyelvtan óra keretében és el 

is készítettek az általuk választott receptnek megfelelően 

a hamburgert. 
 

2021. január 29-én tartotta a tantestület a félévzáró értekezletet. Itt szó esett az előző félév eredményeiről, 

tapasztalatairól és jövőbeli tervekről is, felvizsgáltuk az iskola házirendjét. Ötletbörze indult, hogy a N y i t o t t  
s z í v v e l - N y i t o t t  k a p u k k a l  programjainkat hogyan tudnánk a jelenlegi helyzethez igazítani és megszólítani a 

leendő elsősöket és szüleiket. A járványhelyzet miatt sajnos nem fogadhatjuk az ovisokat és szüleiket, de nem 

feledkeztünk meg róluk. Intézményvezetői egyeztetés történt az iskola és az óvoda között. Készült egy videó, az 

1. osztályosok üzentek az ovisoknak, miért szeretnek ebbe az iskolába járni és azt is megmutatta az 1.-2. 

évfolyam, mi mindent tanultak már meg. A beiratkozásig még néhány meglepetéssel készülnek iskolánk tanulói 

a leendő elsősöknek.  A következő tanévben az 1. osztályos osztályfőnök Palkó Andrea tanító lesz, aki nagy 

szeretettel várja a legkisebbeket osztályába. Ú j r a i n d u l t  a z  i s k o l a  F a c e b o o k  o l d a l a , ahol az iskolai életbe 

tekinthetnek be az érdeklődők. Továbbra is arra törekszünk, hogy a tőlünk telhető 

legjobbat nyújtsuk az idejáró gyerekeknek, egyéni bánásmóddal, 

tehetséggondozással, felzárkóztatással, amihez a kis létszámú osztályok nagy 

segítséget adnak. Folyamatosan pályázunk sokféle vonalon, hogy az iskolánkat 

fejleszthessük, eszközeit, lehetőségeit 

bővíthessük. 
 

Február még előttünk áll és nem leszünk 

tétlenek. Rendhagyó farsangra készülnek 

iskolánk tanulói, s míg elérkezik a nagy nap, 

megismerkednek a farsangi népszokásokkal, 

jellegzetes programokkal, álarcokkal, fánkokkal 

A Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola hírei 
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díszítik az épületet és jobbnál jobb jelmezötleteken törik a fejüket. 8. osztályos tanulóink a szóbeli felvételikre 

készülnek, gyakorolnak, drukkolunk nekik, hogy könnyen vegyék az előttük álló akadályt. Várjuk a tavaszt, a szép 

időt és azt, hogy még nagyobb élettel tölthessük meg az iskolánkat, mint a tanév eddigi részében. 
Győrfi Tímea 

A Hidas Néptánc Egyesület 2020-as eseményei  
 

2020 számunkra sem úgy alakult, ahogyan terveztük, de 

igyekeztünk a lehetőségekhez mérten megtartani 

rendezvényeinket és táncpróbáinkat. 
 

Január 10-től, hat héten át „FONÓ” rendezvénysorozatunk 

kereteiben Daradics Erzsébet  foglalkozásain tanulhatták a 

lelkes asszonyok a szedett ing készítés fortélyait. Egy-egy ilyen 

alkalommal 6-7 fő ügyeskedett a könyvtárban, szebbnél-szebb 

alkotások születtek kezeik között.  
 

Február 16-án Balogh Andrea  volt a FONÓ  vendége, szintén a könyvtárban. Andi 2018-ban járta végig az El Camino 

zarándokutat. 31 nap, 820 km, 232 óra gyaloglás, 1.145.862 lépés történetét  mesélte el nekünk, fényképekkel 

illusztrálva, a közönséget lenyűgözve. 

 

Sajnos az ezt követő időszakban a járványügyi intézkedések miatt szinte minden rendezvényt töröltek, ahova 

meghívást kaptunk.  

Tavaly május elején szerettük volna méltóképpen megünnepelni a bukovinai székelyek Hidasra telepítésének 

75. évfordulóját. Terveink szerint a falu minden korosztályát és nemzetiségét bevontuk volna ebbe a 

rendezvénybe, hertelendyfalvi rokonainkkal-barátainkkal együtt. Ha a rendelkezések lehetővé teszik, idén 

mindenképpen megtartjuk letelepedési ünnepségünket. 

Június 4-én, a trianoni békediktátum 

aláírásának 100. évforduló ján  a református 

templomban tartottunk megemlékezést, majd részt 

vettünk a közös tűzgyújtáson a Polgármesteri Hivatal 

kertjében. 

Egyesületünk tagjai rendszeresen túráznak – 

közösségépítő jelleggel – a környéken. Egy ilyen 

alkalom volt a június végi óbányai kirándulásunk is, 

szalonnasütéssel, kisújbányai gyalogtúrával.  

Hidas Néptánc Egyesület 
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Szomorúan értesültünk arról, hogy a július elejére tervezett Radóci Nemzetközi Néptáncfesztivált sem 

rendezhetik meg a járvány miatt, ahova Egyesületünk is meghívást kapott. Már a tavalyi hidasi vendéglátásuk 

óta vártuk az alkalmat, hogy újra találkozhassunk a romániai csoporttal, és hogy az utazás során felkereshessük 

a bukovinai falvakat. Reményeink szerint idén lehetőségünk lesz részt venni ezen a fesztiválon.  

Radóci utazásunk költségeit pályázati forrásból biztosítottuk volna. Mivel ez a rendezvény elmaradt, a megnyert 

összeget átcsoportosíthattuk viseletkészítésre. Gyönyörű új ruháink készültek kicsiknek-nagyoknak egyaránt. 

 

Július végén kétnapos intenzív tánctábort tartottunk  a Művelődési Házban. Bár a táncpróbák kimerítőek 

voltak, mégis sokat segítettek táncosainknak abban, hogy ezáltal fejlődve még hitelesebben adhassák majd elő 

a produkciókat. 

A szeptember eleji teliholdat egy é jszakai túrán  csodáltuk meg. Kalandos úton jutottunk el Óbányáról a 

cigányhegyi kilátóig, kicsik és nagyok legnagyobb örömére.  

Szeptember 5-én végre viseletet húzhattunk egy rendezvény kedvéért: részt vettünk a Majosi Szüreti 

Felvonuláson. Nagy szeretettel fogadtak minket, mi pedig nagyon jól éreztük magunkat a pazar vendéglátástól. 
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Az ezt követő időszak komoly felkészüléssel telt, mivel 

november végére jelentkeztünk a Bukovinai 

Együttesek Szakmai Konferenciájára . Ez 

tulajdonképpen felér egy minősítéssel, ahol a szakértő 

zsűri a legapróbb részletekig elemzi a produkciót. 

Értékelik a viseletek és a mozdulatok hitelességét, a 

tánc pontosságát, szépségét. Időközben kiderült, hogy 

ezt a konferenciát csak online módon tarthatják meg, 

úgyhogy a produkciónkról videófelvételt készítettünk, 

amit a zsűri rendelkezésére bocsátottunk. Magát az 

értékelést is ilyen módon kaptuk, a sok hasznos tanács 

további fejlődésünket fogja szolgálni.  
  

A járványügyi rendelkezések miatt november óta nem tudtunk sem táncpróbát tartani, sem egyéb összejövetelt,  

de a virtuális térben igyekszünk tartani egymásban a hitet, miszerint ez egy múló állapot.  

2021 január végén átvehettük új raktárunk, és  a  hozzá tartozó 

közösségi tér  kulcsait . Az Önkormányzat a hidasi civil szervezetekkel 

együttműködve, pályázat során újíttatta fel a Művelődési Ház eddig 

kihasználatlan részét. Viseleteinket, ezáltal sokkal korszerűbb és nagyobb 

térben tudjuk tárolni, összejöveteleinknek is méltó körülményeket tudunk 

biztosítani. 

Köszönetet mondunk minden támogatásért, amit az elmúlt évben kaptunk: 

anyagi hozzájárulásért, az adó 1%-áért, jó szóért, bíztatásért. 

Az idei évre sok programot tervezünk, szeretnénk, ha ezt településünk minél 

szélesebb rétege élvezhetné is. Egyesületünk mindenki számára nyitott, nem 

csak tánccal őrizzük hagyományainkat, bátran csatlakozhat hozzánk mindenki, 

aki szívügyének érzi céljainkat.  
 Ömböliné Bacher Anna 

 (fotók: Domokos Gábor, Daradics Erzsébet) 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy január 25-én használt sütőolaj gyűjtőedények kerültek telepítésre 

községünkben. A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karbantartott gyűjtőben történik. 

Két helyszínen találják meg az új edényeket: 

✓ Általános Iskola előtti parkoló (2 db) 

✓ Sportpálya parkolója (2 db) 

Kérem, ha lehetőségük van rá ne étolajos flakonban vagy befőttesüvegben, inkább jól záródó PET-palackban 

helyezzék el a gyűjtőedényekben az elhasznált sütőolajat, önteni sem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem 

áll fenn a kiömlés veszélye és nem szennyezi be sem a gyűjtőt, sem a környezetét.  

Ezen edényekbe, kérem kizárólag az elhasznált sütőolajat tartalmazó flakonokat helyezzék el, egyéb hulladék 

bedobását kerüljék. 

Környezetünk védelme közös érdek, így arra buzdítom Önöket, hogy 

nyugodtan szóljanak a szomszédnak, a családtagoknak, a barátoknak, hogy 

valamennyiünk érdeke a gyűjtés. A szomszéd által kiöntött olaj a mi 

földünket, vizünket is károsítja, illetve a szennyvizünk tisztítását nehezíti, 

költségét növeli. 

Kérem, éljenek a lehetőséggel! 
Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Használt sütőolaj gyűjtők kihelyezése 
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Közérdekű információk, tájékoztatások, elérhetőségek 

 E-On Dél-Dunántúli 
régió hibabejelentés 

(szakaszos közvilágítási 
lámpa hibáknál)  
06 80/20-50-20 

 

WATT-Erősáramú 
Tervező, Szerelő és 

Szolgáltató Kft. 
(1-2 lámpatest hibája 

esetén vagy egyedi hibák 
esetén) 

 

honlap: www.watt-
eta.hu / hibabejelentés 

telefon: 06 72/511-599 

A szelektív hulladékgyűjtő 
edények ürítésének 

időpontjai:  

március 12., április 9. 

Mezőföldvíz Kft. 
 

Hibabejelentés: 
 

Telefon: 
06 20/569-3833 

E-mail: 
ugyfel@mezofoldviz.hu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Hidasi háziorvosi rendelő 

telefonszáma: 

06 / 21 / 200 - 21 -  22 

Dr. Csákármis Ilona 

Háziorvos 

06 70 773 2785, 06 20 571 7009 

 

 

Dr. Torma Csilla 

állatorvos 

+36 20 384 47 87 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a Takarékbank Zrt.-vel 

kapcsolatos kérdéseiket a 

 +36 72 457-115-ös 

telefonszámon tegyék fel.  
 

Megértésüket köszönjük. 
Hidas Község Önkormányzat 

Könyvtári szolgáltatás Hidason 

A járványveszély miatt határozatlan ideig zárva tartó 

könyvtárunk szolgáltatásait előzetes egyeztetést követően 

továbbra is igénybe veheti a Lakosság. 

Kérdéseiket, kéréseiket az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezhetik: 

Telefon: +36 72 457-101/20, E-mail: hidas.ph@gmail.com 

Facebook üzenet: Hidas Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 

Tisztelt Lakosság! 
 

Ezúton kérném Önöket, hogy 

amennyiben vízhiányt tapasztalnak 

vagy az ivóvíz minőségével 

kapcsolatban lenne észrevételük, 

úgy hívják a következő 

telefonszámok valamelyikét: 
 

Mezőföldvíz Kft. 

+36 20 569 3833 

+36 80 442 442 
 
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

L O M T A L A N Í T Á S  

2021. március 11. csütörtök 

2021. március 12. péntek 

 

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi 

jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig, az szja-bevallástól függetlenül is megteheti. 

 A határidő jogvesztő. 
 

Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja 

egy regisztrált civilszervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási 

közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2021-ben a Nemzeti Tehetség Programnak. 
 

2021. évi civil kedvezményezettek Hidas község vonatkozásában:  
 

Hidasi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány  ->  18945188-1-02 

Hidasi Tájházért Egyesület  ->  18330656-1-02 

Hidas Néptánc Egyesület  ->  18318168-1-02 

Egységes Sportegyesület Hidas  ->  19941194-1-02 

KIMMTA  ->  19028248-1-02 

 

http://www.watt-eta.hu/
http://www.watt-eta.hu/
mailto:hidas.ph@gmail.com
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Kommunális adó: 2021 évben a fizetendő - 5.500 Ft / adótárgy - adótétel a korábbi évekhez képest nem 

változik. Fontos megemlíteni, hogy az ingatlanok tulajdonjogában / használatában történt változás során az 

Önkormányzat nem értesül automatikusan a változásokról, azt mindig az érintetteknek kell bejelentenie a 

változást követő 15 napon belül. A 2017. évi CL. törvény 2. melléklet II. A. (4) bekezdése értelmében: „Az 

adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemély kommunális adójáról az adókötelezettség 

keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb 

adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik 

be adókötelezettséget érintő változás.” Fizetésre kötelezett alapesetben a január 1. napján tulajdonosként 

szereplő személy. 

Talajterhelési díj: A díjfizetési kötelezettség számítása a fizetésre kötelezettek számára az eddigiekben 

megszokott módon történik. (A felhasznált víz m3 * 3 * 1 200 Ft.) Díjfizetési kötelezettség terheli azt a 

kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, 

illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést vagy egyedi zárt szennyvíztározót alkalmaz. 
 

2021. évtől változó adónemek: 
 

Helyi iparűzési adó: I. Adóbevallás: 2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) lehet 

benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) - 2015-től 2021-ig terjedő időszakra vonatkozó - bevallásokat, javításokat 

és önellenőrzéseket. (15HIPA-21HIPA) 2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - nem az 

önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-

bevallásukat. Ezért a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ 

ÁNYK formátumban érhetők el. Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az 

önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat számlájára kell 

teljesíteni.  

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Hidas Község Önkormányzat esetében az 

önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. (Hidas Község Önkormányzat Helyi iparűzési 

adó beszedési számla 50300013-51000015) 

II. A  mikro-,  kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg 

csökkentés lehetőségéről a  mikro-,  kis-  és  középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az 

adott előleg-fizetési  időpontban  esedékes - a  Htv.  szerint  bevallott  és  a  2021.  évben  az  önkormányzati  

adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó- adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi 

időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tettek. A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i 

előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kellett tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti 

önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánt az adóelőleg felezés lehetőségével.  Az említett nyilatkozat 

2021 januárjától - a bevallásokkal egyezően - kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus 

úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon volt benyújtható. 

FONTOS!  A KATA adózási módot választó adózóknak nem kellett nyilatkozatot tenniük, a KATA-s adózók 

esetében – akik főszabály szerint nem adnak bevallást – automatikusan érvényesítésre került ez az engedmény 

a 2021. év vonatkozásában. 

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Hidas Község Önkormányzat önkormányzati 

adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül 

csökkenti.  A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó 

esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 

törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy 

esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg 

értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke központilag meghatározottan, egységesen 

1 százalék. A fenti adózói körbe nem tartozók esetében Hidason 2021. évben végződő adóévben a hatályos 

Helyi adóink, díjaink 2021. évben 
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önkormányzati rendeletben megállapított adómérték változatlanul 1,7 százalék. Részletekről a NAV honlapján 

(https://www.nav.gov.hu) tájékozódhatnak a vállalkozók. 

III. 2021. évtől hatályát veszti a helyi adókról szóló törvény (továbbiakban: Htv.) ideiglenes iparűzési adó 

fogalma, tehát nem keletkezik ideiglenes iparűzési adófizetési kötelezettség, viszont a 180 napot (naptári napot) 

meghaladó munkavégzés telephelyet keletkeztet, és bejelentkezési, bevallási, adófizetési kötelezettség jön 

létre. Tekintettel arra, hogy nincs ideiglenes iparűzési adó, annak levonhatósága is megszűnik, a megosztás 

szabályait kell alkalmazni. 

IV. A 2021. évtől a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (6) pontja alapján a kedvezményes adózást 

választó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő 

év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, 

mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – 

szünetelt. A bevallásban a 6. – vállalkozás szintű adóalap – sorban kell szerepeltetni a vállalkozási napok számára 

jutó kedvezményes adóalap összeget. Ez azt jelenti, hogy az egész évre jutó 2.500.000,- Ft kedvezményes 

adóalapot osztani kell az év napjainak számával (2020-ban 366 nap), majd a napi összeget szorozni kell a 

vállalkozás szüneteltetése alatt eltelt napok számával. A két szám különbsége fogja kiadni a tényleges adóalap 

összegét. A bevallás további részeinek kitöltésében nincs változás. 
 

Gépjárműadó: A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat az idei évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

(NAV) látja el. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. 

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az 

új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás 

történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent. A gépjárműadó 

első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es 

adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A változások 

nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és 

szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe 

az adó kivetésénél. 2021. évtől a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és 

változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű 

adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) 

küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain. A 2020. 

december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra 

is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni. 

 

Hidas Község Önkormányzatához megfizetendő adók esetében szeretnénk felhívni a figyelmet azok 

befizetéseinek lehetőségeire. 

Az adó megfizetésére többek közt az alábbi lehetőségek közül választhatnak: 

• Az adószámlakivonat mellé mellékelt készpénzutalási megbízással (csekken) személyesen a Takarékbank Zrt. 

bármely bankfiókjában, (fióklista: takarekbank.hu oldalon elérhető) például Hidas községhez legközelebb 

elérhető fiókokban Bonyhádon (7150 Bonyhád, Szabadság tér 8.) és Mecseknádasdon (7695 Mecseknádasd, 

Rákóczi Ferenc utca 40.) vagy a településünkön hétfőnként 09:00 – 15:30 és szerdánként 09:00-12:00 óra között 

elérhető Takarékbusz ügyfélfogadásán. A Takarékbusz a Takarékbank Zrt. egykori Hidasi fiókja előtt várja 

ügyfeleit. A Takarékbusszal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, kérjük a +36 72 457-115-ös telefonszámon 

jelezzék. 

• Az adózók utalással is teljesíthetik adófizetési kötelezettségüket az adószámla kivonat adatai alapján. Ennek 

több módja is van, többek közt, akár webbankon, applikáción vagy saját számlavezető bankjukon keresztül 

személyesen indított utalással. 

A helyi adók utalása esetén kérjük, a közlemény rovatba feltétlenül tüntessék fel az alábbi információk 

valamelyikét: 
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- elsősorban az adózó azonosítóját, mutatószámát (egyenlegközlő bal oldalán, felül a második sorban 

feltüntetett szám) és az adózó nevét vagy, 

- az adózó adóazonosító jelét vagy adószámát és az adózó nevét. 

Bankszámlaszámaink: 

Magánszemélyek kommunális adója - 50300013-50100019, Gépjárműadó - 50300013-50700011, Talajterhelési 

díj - 50300013-51200019, Késedelmi pótlék - 50300013-50400010, Helyi iparűzési adó - 50300013-51000015 

• Bankkártyás fizetés  

Az önkormányzati ASP rendszer fejlesztésével elérhetővé vált az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek 

online lekérdezése és befizetése. A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott 

önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjármű-, kommunális, iparűzési adó 

stb.) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztül bankkártyás fizetéssel. A szolgáltatás 

igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több 

adószámlán fennálló tartozás is befizethető. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a sikeres utalásokat követően a bankok által küldött visszaigazoló SMS 

tartalmára nincs ráhatásunk. (Az SMS-ben esetlegesen előforduló Budapest városnév a Magyar Államkincstár 

székhelyére utal, nem a kedvezményezett önkormányzatra.) 
Szerk. 

 
 

 

 

 

Rejtvény 
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Tisztelettel kérem a Lakosságot, hogy a járványügyi előírásokat (az orr és a száj eltakarására szolgáló 

szájmaszk használata, tartsunk megfelelő - minimum 1,5 m – távolságot, fokozottan ügyeljünk a higiéniára - 

gyakran mossunk alaposan kezet, lehetőség szerint kerüljük a társas érintkezéseket) maradéktalanul tartsák be. 

Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel az idei évi szokásos települési rendezvények megtartása is nagyon 

kérdéses. 

Továbbra is a településünkön élők egészségét tartom szem előtt és ennél semmilyen rendezvény 

megtartása sem lehet fontosabb. A járványügyi előírások és a helyi egészségügyi stáb közös véleményeztetését 

kérem majd az esetleges helyi rendezvények megtartásával kapcsolatban az idei évben is. Kérem, Önöket, hogy 

továbbra is tartsák be a gyülekezésre vonatkozó szabályokat, miszerint közösségi terek használata létszámtól 

függetlenül jogszabály értelmében továbbra is TILOS . 

Testvértelepüléseink - Diedelsheim-Bretten (Németország) és Gyergyóalfalu (Erdély) – vezetőivel történt 

egyeztetésem alapján az idei évben sem tervezünk nagyobb létszámú (egyesületi) találkozásokat. 

Településünk oltásra regisztrált Lakosainak a beoltása folyamatos, amit ezúton is köszönök Dr. Csákármis Ilona 

háziorvosnak és szakmai stábjának. Ezúton is kérem a Lakosság türelmét, felelősségteljes és a szabályok 

betartásával járó hozzáállását.  

 Amennyiben, bármiben a Lakosság segítségére lehetünk, kérem Önöket, hogy továbbra is jelezzék 

telefonon munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban +36 72 457-101, vagy munkaidő után a +36 20 345-4913-

as telefonszámon.  

 Köszönöm szépen a kitartó bizalmukat, együttműködésüket. Vigyázzanak magukra, családjukra és 

egymásra is egyaránt. 

 

 Ehhez kívánok jó egészséget és sok mosolyt, 

        tisztelettel: 

 

Berg Csaba 

Hidas község polgármestere 

 

Az előző lapszámban megjelent rejtvény helyes megfejtői közül 

kisorsolásra kerültek a nyertesek: 

1. Ömböli Boglárka, 2. Balogh Mártonné, 3. Pécsi Nándorné 

Nyereményükhöz gratulálok, melyet 2021. 03. 11-én (15 óráig) 

tudnak átvenni a Polgármesteri Hivatalban. 

Ezen lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtéseit  

2021. április 7-ig várjuk a Hivatal postaládájába. 
 
 

Tisztelettel: 

Berg Csaba, Hidas község polgármestere 

Gondolatok az utolsó oldalra 

Nyerteseink 2000 Ft értékű vásárlási 

utalványokat nyertek: 

1. helyezett: 

TOM MARKET Hidas 
2. helyezett: 

Kosztolányi virágüzlet, zöldséges 
3. helyezett: 

Balogh Bálint Vágóhíd-Hidas 

 

Ezúton is köszönöm a felajánlást a 

támogató vállalkozások vezetőinek. 

 


