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MARADJ OTTHON,  

HA MEGTEHETED! 



IV. évfolyam, 5. szám 2020. május 

 

6 
 

 



IV. évfolyam, 5. szám 2020. május 

 

7 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 



IV. évfolyam, 5. szám 2020. május 

 

8 
 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 



IV. évfolyam, 5. szám 2020. május 

 

9 
 

Tisztelt Adózók! 

2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 

koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 

könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet. A helyi adózást érintő változásokról 

szeretnénk Önöket tájékoztatni. 

Helyi iparűzési adó tekintetében 

2020. április 22-től egészségvédelmi és likviditási könnyítések miatt az adózóknak (társas és 

egyéni vállalkozásoknak) elegendő lesz a helyi iparűzési adóbevallásokat (egyéb szervezeteknek 

a nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig elküldeni az önkormányzati adóhatóság részére. Az adót 

(adókülönbözetet) megfizetni is eddig az időpontig kell. A kedvező szabályok az eltérő üzleti éves 

adózókra is vonatkoznak. A tőzsdei cégeknél, a bankoknál, a biztosítóknál és a befektetési 

vállalkozásoknál is elegendő 2020. szeptember 30-ig benyújtani a bevallást, illetve befizetni az 

iparűzési adót. 

1. § (4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között 

esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az 

ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési 

időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti. 

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 

(4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első 

előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az 

előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen 

adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban 

kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét. 

(6) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 

2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz. 

Azoknak az adózóknak, akiknek rendelkezésre állnak az adózási adatok, az iparűzési adóbevallást 

bármikor elkészthetik és benyújthatják, számukra adóhatóságunk javasolja is a május végi 

beküldést, amennyiben annak elkészítésében és beküldésében közreműködő nincs akadályoztatva.  

Azon adózóknak különösen indokolt lehet a bevallás május 31-ig történő benyújtása, akik az 

adóévre több előleget fizettek, mint a megállapított adójuk (ők adó visszaigénylésre jogosultak, ha 

nincs más adótartozásuk), mielőbb vissza szeretnék igényelni. Adóhatóságunk mindent megtesz 

azért, hogy az adó visszatérítések időtartamát lerövidítve – lehetőség szerint 15 napon belül – a 
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túlfizetés összegét visszautalja az adózóknak. Ennek egyik feltétele, hogy az adóbevallások 

helyesen, pontosan és minden szükséges adattal kitöltve kerüljenek benyújtásra. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatkozott Korm. rendelet rendelkezései alapján az adózóknak 

lehetőségünk van fizetéskönnyítési kérelmet (pótlékmentes fizetési halasztás vagy pótlékmentes 

részletfizetés) a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjeszteniük az 

adóhatóság fele. 

12. § (1) Az Art. 198. §-a és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és 

az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a 

veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál 

nyilvántartott, legfeljebb öt millió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi 

pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést 

engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja vagy valószínűsíti, hogy 

a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó 

elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési könnyítésre irányuló eljárás illetékmentes. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap. 

13. § (1) Az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy 

adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban 

együtt: adózó) a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig előterjesztett kérelmére az 

őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de öt millió forintot meg nem 

haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét 

a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem 

tekintetében kérelmezhető. 

(2) Az adótartozás e § szerinti mérséklése esetén a fennmaradó összegre a 12. § szerinti fizetési 

kedvezmény nem engedélyezhető. Az adótartozás e § szerinti mérséklése nem engedélyezhető, ha 

az adóhatóság az adózó részére a 12. § szerinti fizetési kedvezményt engedélyezett. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó 

elektronikus úton vagy írásban nyújthatja be. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti adómérséklésre irányuló eljárás illetékmentes. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyintézési határideje tizenöt nap. 

14. § Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó az elektronikus úton folytatott fizetési 

kedvezményi eljárásban a fizetési kedvezmény iránti kérelmét az általános célú elektronikus 
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kérelem űrlap szolgáltatás útján is előterjesztheti. Az adózó vagy a NAV-on keresztül, vagy az 

Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp-lgov.hu) indítva tudja benyújtani a helyi 

iparűzési adóbevallást az önkormányzat felé. 

Felhívjuk a figyelmet itt is arra, hogy az Elektronikus Önkormányzati Portál a nap 24 órájában 

biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését. 

Idegenforgalmi adó tekintetében 

A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a értelmében 2020. április 26-tól - 2020. december 31-ig 

terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell 

megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie az önkormányzati 

adóhatóság felé. 

Az egyébként megállapított, de be nem szedett adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek - 

havonta - továbbra is be kell vallania (elektronikusan vagy papír alapon) az önkormányzati 

adóhatóság felé. 

5. § Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött 

vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó 

beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetne, a megállapított, de be nem szedett adót 

azonban be kell vallania az adóhatósághoz. Nem kell bevallani a megállapított adót, ha annak 

összege nulla. 

Nulla forint a megállapított adó akkor, ha az adott hónapban egyáltalán nem volt vendég, illetve 

akkor is, ha a Htv. 31. §-a a( - f) pontjában felsorolt adómentes jogcímen tartózkodott a 

szálláshelyen a vendég. 

Így 2020. április 26-tól – 2020. december 31-ig terjedő időszakban a szálláshely üzemeltető 

(adóbeszedő) a fentiek szerint jár el azzal, hogy nem kell idegenforgalmi adót beszednie és nem 

kell tovább fizetnie az önkormányzat felé, a bevallásaiból viszont továbbra is ki kell majd tűnni az 

adóköteles és adómentes vendégéjszakák számának. 

Az idegenforgalmi adókötelezettséggel kapcsolatos ellenőrzést a hivatal munkatársai végzik, de 

bízunk az Önök jogkövető magatartásában. 

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Balatonberény 

község fejlődéséhez és ahhoz, hogy közösen minél előbb legyőzzük a koronavírusból eredő 

járványhelyzetet. 

Továbbra is jó egészséget kívánunk minden kedves ügyfelünknek és családtagjainak egyaránt! 

Balatonkeresztúr, 2020. 04. 29. 

Horváth László sk.      Mestyán Valéria sk. 

polgármester       címzetes főjegyző 
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Közérdekű információk, olvasói cikkek 

Az időjárás alakulása 2019-ben Balatonberényben és környékén 

 

Úgy döntöttem, hogy 84 évesen is közzéteszem a sok munkával 

összegyűjtött időjárási adataimat a 2019-es évről. 

Január: Változékonyság volt jellemző. Meleg- és hidegfrontok 

váltották egymást. Közepes erősségű tél volt. A hőmérséklet reggel -1 
oC és -6 oC között volt. Nappal -1 oC és +5 oC között változott a 

hőmérséklet. Kb. 10 cm hó esett összesen, amely hamar elolvadt. A 

Balaton szélét jég borította, melyre a felelőtlenek rámentek. 

Február: 1-5-ig enyhe idő. Melegrekord volt Somogyban: 18,1 oC. 6-

10-ig reggeli fagyok, -4 oC. 11-15-ig tavaszias idő, majd reggelente tél, nappal 11 oC. 

Március: Ebben a hónapban nem volt mínusz. Tavasz volt, sok napsütéssel, szárazsággal, 0-21 oC 

-ig minden hőmérséklet megtalálható volt. 

Április: Első 10 nap kellemes, ezt követte egy ötnapos hidegfrontbetörés, majd újra meleg, 

tavaszias idő következett. A hónap végén nyárias napok is voltak, 27 oC-kal. Fagy nem volt. 

Május: Tavaszias idővel kezdődött a hónap, majd erős lehűlés következett. 6-án hegyeink tetejét 6 

cm hó borította. 15-e körül hűvös, esős idő volt, mely novemberre emlékeztetett. 8 oC volt a 

legmelegebb. Öt napon keresztül a Napot sem láttuk. 18-tól melegedett a levegő, és a hónap végén 

nyárias napok is voltak. 

Június: 1-10-ig nyárias melegek voltak 27 oC-kal. 9-én, pünkösdkor szép napos idő volt. Ezt 

követte egy hatnapos kánikula 31 oC-kal. Ezután nyáriassá hűlt a levegő. 27-én Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében, főleg Kisvárda környékén orkán erejű szélvihar, ítéletidő. A kárt a hatóságok 1 

milliárdra becsülték. 29-én volt a Balaton-átúszás. Minden feltétel optimális (szélcsend, 24 oC-os 

víz stb.), tízezren úszták át. Távolság 5 km. Aki első lett, 1 óra 1 perc alatt ért Balatonboglárra.  

Július: Az első két nap kánikulával kezdődött, 32 oC. A hónap végéig nyár volt, 21-29 oC-ig, melyet 

6 kánikulai nap tett még melegebbé (20-27-ig). 

Augusztus: Egész hónapban kevés hidegfront érkezett, kevés esővel. Melegfrontos bőven voltak, 

7 kánikulai nappal bővítve, melyek szétszóródtak a hónapban 1-2 napra. A Balaton vizének 

hőmérséklete 26 oC, a hónap végén. 

Szeptember: A hónap kánikulával köszöntött be, 30 oC-kal. Több kánikulai nap már nem volt. Első 

nap után 2-18-ig 20 és 25 oC volt többnyire a hőmérséklet. Utána volt lehűlés, majd újra nyárias 

napok jöttek. 

Október: Egész hónapra a 20 oC körüli hőmérséklet volt a jellemző. Fagy nem volt, reggelente 

sem. 8-án a Nyírségben mértek -6 oC-ot. Nálunk a hónap utolsó három napja volt hűvös, 6 oC. 
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November: Fagy nem volt. Zömmel 15 oC és 20 oC között alakult a nappali hőmérséklet. 

Délnyugatról sok esőfelhő érkezett hozzánk. Az olasz Velence nagy része vízben. 

December: Kisebb reggeli fagyok voltak, 8 alkalommal, 0 oC és -4 oC között. Délutánonként nem 

volt fagy. Karácsonykor kellemes idő volt, 8 oC-kal. Jellemző volt több napra a hideg légpárna, 

mely vékony felhőréteggel akadályozta a napsütést, a magasabb hegyek tetejének kivételével. A 

levegő tele volt szálló porral. 

A csapadékmennyiség alakulása 2019-ben Balatonberényben 

Hónap Mennyiség Hónap Mennyiség 

Január 29 mm Július 106 mm 

Február 14 mm Augusztus 30 mm 

Március 9 mm Szeptember 27 mm 

Április 35 mm Október 26 mm 

Május 119 mm November 117 mm 

Június 72 mm December 97 mm 

Összesen 278 mm Összesen 403 mm 

Egész évi csapadék összesen: 681 mm. 

A jövőkutatók szomorú, riasztó képet festettek hazánkról, remélem, nem egészen így lesz: 

„Három évtized múlva agrársivatag, megtizedelt élővilág és elnéptelenedő falvak jellemzik 

hazánkat. Feleslegesen keressük majd a szöcskéket, sáskákat, vadméheket.” 

Néha az a véleményem, hogy nem jó tv-t nézni, csak baj, baj, semmi jó. Szárazság, sivatagosodás, 

vízözön, sárlavina, erdő- és bozóttüzek, porfelhők stb. Migránsok: az ember sajnálja őket, de nem 

jöhet a fél világ, a jobb élet reményében Európába. 

Tóth Tamás (meteorológus) mondta: 1900-2020-ig (120 év alatt) 3, a maihoz hasonló enyhe tél 

volt összesen. 

Tóth Lajos 

ny. tanár 

______________________________________________________________________________ 

A kézmosás után tanuljunk meg telefonálni! 

Kedves Gazdám! 

 

Tudom, nagyon szeretsz engem. Szinte egy test és lélek vagyunk, szinte elválaszthatatlanok. 

Van egy nagy kérésem hozzád! Igaz, az én nevem okos, kérlek, Te legyél bölcs és intelligens 

gazdám!  

Vésd az eszedbe, délben – ebédidőben – biztosítod számomra és a hívott fél számára a 

nyugalmat, ne zavard ebédidőben! 

Jegyezd meg, a nap 24 órájából csak 12 órát használj telefonálásra! Reggel 8 és este 8 után nem 

illik, még az okos gazdiknak sem!  

Munkaidőben intézd ügyeidet, a dolgozókat ne zavard munkaügyben otthonaikban!  
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Ha rendezvényen vagy, hagyj otthon engem! Ha mégis magaddal viszel, kérlek, halkíts le! Ha 

véletlenül rezegve jelezném valaki hívását, Te ne rezegtesd a székedet azáltal, hogy felkelsz és 

kivonulsz! A hangod se rezegjen suttogva, mikor előadás alatt visszahívod a másik félt! Vagy ne 

adj isten, felveszel és lebonyolítod a beszélgetést! Nem ég a ház, tud várni az illető egy félórát!  

Ha orvosi rendelőben várakozol, némíts le engem! Ha mégsem teszed, akkor legalább saját 

hangerődet próbáld némítani! A várakozó betegeket, az egészségügyi dolgozókat zavarja és nem 

kíváncsiak a Te halaszthatatlan magán-és munkaügyeidre! 

Igaz, a köszönésekről leszoktál, ez már nem trendi sehol, de ha sms-t, vagy e-mailt írsz, vagy 

telefonálsz, köszönj a címzett félnek! Olyan nehéz leírni, kimondani azt, hogy: szia!? Én még nem 

vagyok annyira okos, nem tudom megtenni helyetted! De, talán majd a jövőben… Vagy köszönni 

is a média tanítja meg az embereket? 

 

Üdvözlettel:  

     a te Okos Telefonod 

______________________________________________________________________________ 

Könyvajánló – A könyvtáros ajánl 

Ken Follett: Hat nap múlva telihold 

 Az izgalmas meseszövés mestere, most is a II. világháború napjait idéző, 

váratlan fordulatokban gazdag regénnyel ajándékozta meg rajongóit. Az 

Angol Királyi Légierő bombázói több hullámban támadják a kontinenst, ám a 

Luftwaffe könnyűszerrel megsemmisíti őket. Úgy látszik, hogy a 

szárazföldön és levegőben egyaránt Adolf Hitler irányítja az eseményeket. 

Ám az Északi-tenger egyik apró dán szigetén egy Harald Olufsen nevű, 

tizennyolc éves tehetséges ifjú, a gépek és a motorok megszállottja jártában-

keltében belebotlik egy titokzatos német gyártmányú szerkezetbe, melyhez 

foghatót soha nem látott még. Érzi, értesíteni kellene erről valakit, de nem 

tudja, kit. 

Horváth Judit: Rózsák hercegnője 

Ugye hallottál már szépséges királykisasszonyokról és híres hercegnőkről szóló történeteket? És 

azt tudod, hogy valamikor régen Magyarországon is éltek királylányok? 

Ebben a könyvben az első magyar uralkodók családjából, az Árpád-házból való igazi hercegnőkkel 

ismerkedhetsz meg. Kalandos történeteik különleges időutazásra hívnak. Vándorló őseink 

nyomába szegődhetsz a messzi pusztában, bepillanthatsz a középkori királyok palotájába, s egyik-

másik királylánnyal távoli tájakra: Velencébe és Nápolyba, Bizáncba és Skóciába is eljuthatsz. 

Mindeközben megtudhatod, miről álmodott Emese, hogyan győzte le Sarolt a rablók vezérét, miért 

nem akart Ágnes és Margit férjhez menni, és hol került elő Kunigunda gyűrűje. 

Barjákné Martin Judit 
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Ady Endre: Május 

 

Tündéri május, lombot fakasztó,  

Könnyű felöltőt szegre akasztó, 

Légy üdvözölve: 

Szívet fakasztó, emlék-marasztó… 

 

Járok a korzón, szívembe’ mámor: 

Kacagva libben leányka-tábor.  

De szép az élet… 

Fél óra múlva – zuhog a zápor… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beköszöntött május 

 

Beköszöntött május, a tavasz utolsó hónapja, lassan elérkezik a nyár, amit minden évben oly 

nagyon várunk. Várunk, mert úgy érezzük, eljön az évnek az a része, amikor fel lehet töltődni, 

kicsit lehet lazítani, kezdődhet a strandolás, indulhat a nyaralás, a gyerekek nyári szünetüket töltik. 

Vannak olyanok, akik azért várják, mert ez jelenti számukra az egész éves jövedelemforrást, a 

megélhetést.  

Általában így szokott lenni… lehet, hogy idén kicsit másképp lesz. Idén nem volt lehetőségünk 

a húsvétot, május elsejét, esetleg szülinapokat, névnapokat a megszokott nagy családi körben, 

baráti társaságban ünnepelni, a középiskolások nem ballaghattak el iskolájukból és az általános 

iskolások is izgalommal várják, lesz-e erre lehetőségük az idén, a felsőoktatásban tanulók a 

diplomaosztó miatt aggodalmaskodnak. A felnőttek is egyre jobban fáradnak, aggódnak. Van, aki 

az otthon végzett távmunka miatt, van, aki a gyermekelhelyezés miatt, van olyan, aki a digitális 

oktatás miatt, sokan a munkájukat féltik. Fáj emiatt a szívünk, de reménykedve várjuk a felüdülést, 

a megkönnyebbülés érzését.  

A nyár idén sem marad el, csak kicsit másként alakul, mint eddig. Csak rajtunk múlik, hogyan 

éljük meg ezt az időszakot, a rossz dolgokat látjuk meg, vagy pozitív szemmel tekintünk rá és 

megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot. Esetleg új hobbit találunk magunknak, olyan 

elfoglaltságokat keresünk, amire egyébként, a rohanó hétköznapokban nem lenne időnk, sok időt 

töltünk azokkal, akikkel egy háztartásban élünk, beszélgetünk, játszunk, kertészkedünk. A 

lehetőségek tárháza végtelen még ebben a reménytelennek tűnő, karanténos időszakban is 

megtalálhatjuk a számunkra legkedvesebb szabadidős elfoglaltságot.  

Ady Endre Május című versével kívánok mindenkinek kitartást az elkövetkezendő időszakra, 

bírjuk még egy kicsit a megszorításokat a saját és környezetünk egészsége érdekében!  

 

Horváthné Kánya Enikő 



IV. évfolyam, 5. szám 2020. május 

 

16 
 

 


