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A 2020-as esztendő sok szempontból különleges. Két európai költségvetési ciklus között kezdett el dolgozni a frissen megválasztott 
képviselő testület, ami az elmúlt ciklusok alapján kiszámíthatóan nehéz időszak fejlesztési szempontból. A régi pályázatok már jellemzően 
kimerültek, az újakra meg még várni kell. Ezt pótolva a kettő időszak közé került meghirdetésre a Magyar Falu program, mely volumene 
ugyan kisebb mint az Eu-s támogatások keretei, azonban kifejezetten fontos pályázati lehetőségek kerültek beépítésre a programba, ezért 
nagyon fontos fejlesztési alapját jelentik a településeknek. Fenti nehézséget fokozta, hogy az új testület is most kezdte meg működését, 
mely gyorsan meg is szakadt a koronavírus miatti tavaszi leállás során. Az Önkormányzat nehézségeit fokozta, hogy a járványügyi helyzetre 
tekintettel a központi költségvetés elvonta a gépjármű adó összegét, mely jövőre már nem is marad az önkormányzati adóhatóságnál. A 
következő évre érkező nehézség, hogy az Önkormányzati adó módosítás lehetőségét viszont szintén elvette a járványügyi intézkedések 
során hozott kormányrendelet, így a már meghozott rendelet visszavonásra került. Ebből is látszik, ahogy minden szektort - legyen az 
magán, vállalkozói, civil - úgy az önkormányzati szektort is megviselte a járvány okozta gazdasági visszaesés és bizonytalanság. Az idei 
évben bizonytalan volt, hogy egyáltalán megjelenhet-e egy Pátkai Hírek szám is, azonban az együttműködő partnereknek köszönhetően, 
hirdetésekből származó bevétel segítségével egy különszámot állítottunk össze Önöknek.

Nagy Dániel polgármester

Kedves Pátkai Lakosok!

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS LAPJA
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TARTALOMJEGYZÉK

Sikerekben gazdag, békés 
Boldog Új Esztendőt kívánunk 

Önnek és családjának!
Pátka Község Önkormányzata

„Hála és remény, számadás és 
tervezgetés, mulatság és komolyság, 
bánat és öröm találkozója a szilveszteri 
„tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, 
mely túlmutatva önmagán az egész 
esztendőt felidézi bennünk.”

Pilinszky János

„Hála és remény, számadás és 
tervezgetés, mulatság és komolyság, 
bánat és öröm találkozója a szilveszteri 
„tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, 
mely túlmutatva önmagán az egész 
esztendőt felidézi bennünk.”

Pilinszky János



Az Önkormányzati működési, fejlesztési források egyik lába a saját bevétel, mely nagy többségében adók kivetésével jön létre. Az Önkormányzat 
idén is elfogadta adókról szóló beszámolóját, melyet az alábbiakban mutatunk be. Idei évben a behajtási feladatok átkerültek a NAV-hoz, azonban a 
járvány helyzet miatt ezek felfüggesztésre kerültek. A kintlévőségeink azonban nagyon magasak, melyek miatt a tisztességes adófizetők szenvednek 
hátrányt, így amint lehetőség lesz rá, újra kezdjük a behajtási eljárásokat. A kintlévőségből közel másfél kilométernyi utat aszfaltozhatnánk újra saját 
forrásból.
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HÍREK Beszámoló az adózásról

Lakossági Felhívás!
Ahogy korábban írtuk, az adóztatás egy részét átvette a NAV az Önkormányzati adóhatóságtól, így a felszabaduló ügyintézési időben több lesz 

az adó- és egyéb ellenőrzés a településen - mely kérés vállalkozóktól, civilektől is beérkezett több egyeztetésen - annak érdekében, hogy a település 
rendezettsége javuljon.

Az ellenőrzések sora az adóbevallásokban szereplő adatok helyességén túl, a következőkre fog kiterjedni:

Közterületek használatának rendje esetében: Engedély nélkül közterületen tárolt eszközök, járművek, építési anyagok, törmelékek. 
Közterületre, járdára belógó ágak, elburjánzó növényzet, tisztítatlan járdák, árkok. Engedély nélkül közterületen végzett üzleti tevékenységek. Utak, 
árkok beszántása. Elhagyott szemét, temetői hulladéktárolók helytelen használata, síremlékek felújítása után maradt törmelék elhagyása. Felhívom 
minden érintett figyelmét, hogy jelen tájékoztatást követően, januártól kezdve a rendezetlen viszonyok megszüntetéséről intézkedünk! A közterületi 
problémák megoldására tervezés alatt áll az az intézkedés, hogy az Önkormányzat markoló gépét kedvezményes tarifával lehessen igénybe venni.

Ebtartás szabályainak betartására vonatkozóan: Közterületen gazdátlanul lévő állat tulajdonosát ezután nem csak keresni, hanem főszabály 
szerint bírságolni fogjuk, mivel több és visszatérően ugyanazok az ebtartók nem veszik figyelembe a normális ebtartás szabályait, veszélyeztetve 
mások testi épségét és vagyontárgyait, kertjét, állatait. Az ebrendészeti feladatok ellátása jelentős többletköltséggel jár az önkormányzatnak, ezt mind 
azokkal kell megfizettetni, akik miatt kijárnak az ebrendészet munkatársai. A támadó ebek veszélyessé nyilvánításáról lehetőség szerint intézkedünk 
függetlenül annak fajtájától, méretétől.

Iparűzési adó változás: A magyar kormány döntése értelmében megszűnik 2021-től az ideiglenes iparűzési adó. Változik továbbá az iparűzési adó 
beszedése, mely 2021-től a NAV feladatai köré tartozik. A kormánydöntés továbbá a 2021 -es évre felére csökkentette az adó százalékát, mely kieső 
bevételünket várhatóan az állam kompenzálja.

Toma Imola
BUSINESS ÉS LIFE COACH

HÍREK A szabályok betartásáról

2020. évi beszámoló az adózásról

Adónemek 2020. évi összes bevétel 2020. évi összes kivetés 2020. évi összes hátralék Teljes hátralék
Építményadó 4 696 274,- Ft 5 284 379,- Ft 588 105,- Ft 845 028,- Ft

Telekadó 7 182 138,- Ft 1 134 8146, - Ft 4 166 008,- Ft 8 523 425,- Ft
Magánszemélyek 
kommunális adója 7 866 341,- Ft 8 596 039,- Ft 729 698, Ft 6 023 999,- Ft

Idegenforgalmi adó 21 900,- Ft 19 800,- Ft -2 100,- Ft 0 Ft

Helyi iparűzési adó 14 040 344,- Ft 18 070 988,- Ft 4 030 644,- Ft 7 373 798,- Ft

Gépjárműadó 11 149 412,- Ft 11 937 574,- Ft 788 162,- Ft 7 310 091,- Ft

Pótlék 278 604,- Ft 1 042 164,- Ft év végi zárásnál tudunk 
tényleges összeget 5 684 671,- Ft

Egyéb bevételek 145 343,- Ft 0 Ft - 0 Ft

Idegen bevételek 281 421,- Ft 0 Ft 0 Ft

Talajterhelési díj 176 688,- Ft 0 Ft 1 342 464,- Ft

Összesen: 45 838 465,-Ft 56 299 090,- Ft 10 302 617,- Ft 37 103 476,- Ft

Állam által elvont 11 149 412,- Ft - - -

Tényleges összes bevétel 34 689 053,- Ft - -

A teljes hátralék összege az év végi zárásnál csökkenni fog, mivel akkor lehet az elévült tételeket törölni a rendszerből. 
Elhunytak tartozása: 1 555 491,- Ft
Felszámolás alatt álló vállalkozások tartozása: 6 536 084,-Ft (nem behajtható)
Kényszertörlés alatt álló vállalkozások tartozása: 608 993,-Ft (nem behajtható)
A veszélyhelyzetre való tekintettel az idei évben többször vettük igénybe a posta szolgáltatását a határozatok tekintetében. Kevesebb belső 
tértivevényes levél került kihordásra. Egy levél feladási díja tértivevénnyel: bruttó 385,-Ft.

Informális számfejtés napja: 2020. november 24.

A Pátkai Hírek következő rendes száma várhatóan 2021 márciusában jelenik meg. A lapzárta tervezett időpontja: 2021. február 19., péntek. 
Kérjük, hogy írásaikat eddig juttassák el a patkaihirek@gmail.com címre, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba. 
A szerkesztőség nem feltétlenül ért egyet az olvasói levelek, hirdetések tartalmával,és nem vállal felelősséget azokért!

Felelős szerkesztő: Gerencsér Attila.
Szerkesztőség: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Mobil: 06-20-596-6869, Fax: (22) 580-509.

A kiadvány kereskedelmi forgalomban nem kapható.

HIRDETÉSEK

FORDULJ HOZZÁM BIZALOMMAL,
• ha emberi kapcsolataid megoldatlansága a legfőbb kihívásod,

• ha önismeretedben fejlődnél és ehhez támogatásra van szükséged
• ha nehézségekbe ütközöl céljaid meghatározásában és elérésében,
• ha önelfogadás, önbecsülés vagy önbizalom terén szeretnél változni,

• ha fontos számodra az együttműködés és egyenrangú viszonyokra törekszel,
• ha kisgyerek(ek)kel vagy otthon és ezt az időszakot - vitathatatlan szépségei mellett - kihívásként éled meg.

Telefonszám: +36 70 284 5854
Email: toma.imola@gmail.com
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HIRDETÉSEK

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők!

Idén harmadik alkalommal szerveztem Pátkán tábort 3-14 éves korosztály számára.  A megtartott 5 hét alatt sok 
kisgyerek nyarát igyekeztünk segítőimmel változatossá, tartalmassá tenni. Bízom benne, hogy sikerült, és jövőre 
újra találkozhatunk további izgalmas programokkal, helyszínekkel fűszerezett vakáción. Ehhez a szükséges eszközök 
beszerzése továbbra is zajlik, illetve gőzerővel dolgozunk a színes programok előkészítésén.

Várunk Benneteket 2021-ben is!

Addig is Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánok Nektek és Születiteknek!

Üdvözlettel:               Szatzker Aliz
szatzker.aliz@gmail.com
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Hajóflottánk:
• Roto Attivo Buran 430 weekend - 1 személyes kajak 3db
• Roto Attivo Calypso weekend - páros kajak  2 db
• Roto Attivo Viking - 3 személyes kenu 2 db
• Pola 580 - 4 személyes túrakenu 2 db
• Champion 9-12 - sárkányhajó 2 db

Kapcsolat:
Cím/Address: 8092 Pátka, Gál köz
Telefon:   +36 22/580-508,  +36 70/500-2529
E-mail:   csonakhaz@patka.hu
Web:  www.ezer-jo.hu

EZER-JÓ CSÓNAKHÁZ PÁTKA

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

HIRDETÉSEK


