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Önkormányzati hírek: 

 

 

2021-TŐL VÁLTOZIK A 

GÉPJÁRMŰVEK 

ADÓZTATÁSA 

 

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról 

szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több 

pontban is érinti a gépjárműadóztatás kérdését. 

 

2021. január 1-től a gépjárműadóval 

kapcsolatos adóhatósági feladatokat az 

önkormányzati adóhatóság helyett az állami 

adó- és vámhatóság (NAV) látja el. 

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső 

gépjárműadó ügyekben – az adókötelezettség 

megállapítása, az adó beszedése, végrehajtása, 

erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és 

szankciók megállapítása- az adóhatósági 

feladatokat  továbbra is a Bajóti Közös 

Önkormányzati Hivatal végzi. 

Ennek megfelelően a 2020. december 31-

ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is 

az alábbi önkormányzati adószámlára kell 

megfizetni: 

Bajót Község Önkormányzati Gépjármű adó 

beszedési számla: 58600465-12005703-

00000000 

 

A gépjármű tulajdonosoknak és 

üzembentartóknak továbbra sem kell 

adatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A 

közúti közlekedési nyilvántartási szerv a 

járműnyilvántartásából a tárgyév január 1-jei 

állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig 

közli az állami adó- és vámhatósággal. Ezt 

követően havonta frissül az adatbázis. 

 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig 

adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság 

számára a nála 2020. december 31-én 

nyilvántartott adómentes gépjármű forgalmi 

rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, 

tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a 

mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak 

külön bejelentést nem kell tenniük. 

2021. január 1-jét követően az új mentességre 

vagy adókedvezményre jogosító 

körülményekről kizárólag az adózó 

bejelentéséből értesülhet az állami adó- és 

vámhatóság.  Az adózók bejelentési 

kötelezettsége csak azon esetekben nem 

szükséges, amelyekben a járműnyilvántartásából 

az adókedvezményre való jogosultság ténye 

megállapítható, ilyen az autóbuszoknak, 

tehergépjárműveknek a megfelelő 

környezetvédelmi osztályba sorolása. 

Az ezzel kapcsolatos információk az állami adó- 

és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek 

megtekinthetők. / https://www.nav.gov.hu  / 

 

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az 

adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet 

majd 

fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium 

 

Köszönjük az adózóknak, hogy az elmúlt 28 

évben a gépjárműadó befizetéseikkel 

hozzájárultak Bajót Község fejlődéséhez. 

 

 

https://www.nav.gov.hu/
https://kormany.hu/penzugyminiszterium
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Az elmúlt időszakban 

átadásra került 

baba csomagokat kapták: 

 

Oláh Szilvia-Körmendi János  

és kisfiuk Nikolász Dominik 

 

Pongó Vivien-Kotlár Szabolcs 

 és kislányuk Jázmin 

 

Vanek Mariann és Bajcsi Mihály  

és kisfiuk Zalán 

 

Kolompár Szabrina - Körmendi Attila  

és kisfiuk Attila Leonidász 

 

Hidasi Marietta - Zágonyi Róbert  

és kislányuk.Noémi 

 

valamint: 

Sümegi Mónika - Koczor Gyula  

és kisfiuk Félix. 

 

 

Orvosi rendelő hírei: 

 

Tisztelt Lakosság! 

A koronavírus elleni védekezésben az 

elmúlt hónapokban eljutottunk odáig, 

hogy megkezdődhetett a lakosság 

oltása. 
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Magyarországon összesen öt féle 

oltással zajlik a vakcináció.  Három 

oltás (Pfizer/BioNtech, Astra-Zeneca, 

Moderna) európai engedéllyel 

rendelkezik, az orosz Szputnyik V és a 

kínai Sinopharm oltások felhasználási 

engedélyét magyar hatóságok állították 

ki. 

A Pfizer/BioNtech és Moderna oltások 

úgynevezett mRNS vakcinák, 

működési elvük az, hogy az oltással a 

szervezetbe került mRNS a szervezet 

sejtjeiben a koronavírus egyik 

fehérjéjének előállítását indítja el, amit 

az immunsejtek felismernek és 

ellenanyagot kezdenek termelni ellene, 

aminek eredménye, hogy a 

koronavírussal való találkozáskor a 

vírus szaporodását és a fertőzés 

elhatalmasodását az ellenanyagok 

megakadályozzák.  

Az Astra-Zeneca és a Szputnyik V 

oltások működési elve kicsit hasonlít 

erre, de itt DNS szakaszt juttatnak az 

oltással az emberi szervezetbe, ami a 

brit oltás esetében egy emberre 

ártalmatlan csimpánz adenovírushoz 

kötöttek, az orosz oltás esetében pedig 

emberi adenovírushoz van kötve. Ezen 

négy oltás esetében az oltással a 

koronavírus elleni immunreakció csak 

a vírus egy jellemző alkotórésze ellen 

tud kialakulni, mivel a bevitt RNS/DNS 

csak a vírus egy fehérjéjét kódolja. 

Ezekkel szemben a Sinopharm kínai 

oltás a teljes inaktivált koronavírust 

tartalmazza, így ezen oltás esetében 

egy komplexebb immunválasz 

alakulhat ki. Az európai hatóságok 

további gyártók vakcináit is vizsgálják 

(beleértve az orosz oltást is, tudtommal 

a kínai vakcinát nem tervezik), így 

elképzelhető, hogy további oltások is 

rendelkezésre állnak majd a 

közeljövőben. 

Az lakosság oltásának lebonyolítása a 

kormány oltási terve szerint zajlik. A 

lakosság esetében a prioritást a 

veszélyeztetettség befolyásolja 

leginkább, azaz a kór és a krónikus 

betegségek. Ezt befolyásolja még az 

is, hogy melyik oltás milyen 

korcsoportnak, milyen betegségek 

esetén indikált ill. kontraindikált.  

Jelenleg az kaphat oltást, aki a 

regisztrált valamilyen módon (levélben 

vagy online) az oltásra. A regisztráltak 

listáját az egészségbiztosítótól kapom 

meg heti frissítéssel, és ezekből a 

listákból kell összeállítani azoknak a 

listáját akik az adott héten oltást 

kaphatnak a rendelkezésre álló 

oltóanyagból. Az eddigiek szerint 

lehetőség van/lesz a rendelőben illetve 

oltóponton (Esztergom, Tatabánya) 

történő oltásra. Mindkét esetben a 

listák alapján oltásra jogosultakat 

keresni fogjuk. Figyeljék a 
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regisztrációkor megadott telefonjaikat, 

e-mail címüket, mert sajnos nagyon 

rövid határidőkkel kell dolgoznunk, ha 

nem sikerül időben egyeztetni 

előfordulhat, hogy az adott körből 

kimaradnak. Az oltások szervezése, 

maga az oltás, ill. az oltás utáni 

adminisztráció jelentős pluszteher, ami 

a napi betegellátástól is sok időt 

elvesz. Emiatt oltási napokon a 

rendelési idő rövidülni fog, kérem 

figyeljék a rendelő közösségi oldalát, 

ott jelezni fogom az aktuális 

változásokat. További információ, hogy 

a továbbiakban Kelemen Marianna 

helyett az oltásszervezésben 

Marczinkó Bence lesz a 

segítségemre, ha keresi Önöket 

minden esetben az én nevemben az 

én utasításaimat követve jár el. 

A vírus ellen a leghatékonyabb 

fegyverünk az oltás. Mindegyik 

hazánkban elérhető oltás hatékony és 

biztonságos. Bármelyik oltás jobb, mint 

a lélegeztetőgép. 

Vigyázzanak magukra, egymásra és 

gondolkodjanak felelősen! Térjünk 

vissza mihamarabb a normál 

életünkhöz! 

Dr. Szabó Péter 

 

 

 

Óvodai hírek, események: 

 

Ez történt februárban az 

óvodában: 

Házszentelés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farsangolás: 
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Balázsáldás és hamvazkodás: 

 

 

 

 

 

 

Iskolai hírek, események: 

 

A tavaszi szünet időpontja  

2021. április 2-11. az első tanítási nap 

április 12. 

 

Az iskolai farsangi mulatság: idén 

rendhagyó módon került lebonyolításra. 

Sajnos a szokásos farsangi bált a 

korlátozások miatt nem lehetett 

megrendezni., ezért osztály szinten 

került a buli megrendezésre, de a 

tanulók, ahogy a képeken is látszik, így 

is nagyon jól szórakoztak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„A fáradtságos munka jutalma nem az, amit 

kapunk érte, hanem az, amivé válunk általa” 

 

Az igazi gyógykezelés 

 

Kivizsgálásra be kellett feküdnöm néhány 

napra a kórházba. A mellettem lévő ágyon 

Zsigmond bácsi feküdt. Az orvos 

csalódottan rázta meg a fejét. Idős betegén 

a javulás legkisebb jele, sem látszódott. 

Immár 10 napja, hogy az idős úr semmiféle 

gyógykezelésre, nem reagált. Teljesen 

elhagyatottan feküdt a kórházi ágyon. Úgy 

tűnt, ereje sincs már, hogy az életéért 

küzdjön. Elfáradt, beletörődött sorsába. 
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A következő napon az orvos ismét megrázta 

a fejét, ám ezúttal az őt ért meglepetéstől. Az 

idős úr minden életfunkciója a normális 

értéket mutatta. Párnájára támaszkodva ült 

az ágyon, teljesen visszanyerve egészséges 

színét. 

-Mi történt önnel? -kérdezte az orvosa. -

Tegnap már teljesen feladtuk a reményt 

most pedig minden tökéletesen működik. Mi 

történt? Az öreg úr mosolyogva bólintott.: 

-Igaza van, doktor úr, tegnap valami történt. 

Meglátogatott az unokám, aki azt mondta 

nekem:  

-Ó, nagyapa haza kell jönnöd gyorsan, mert 

elromlott a bringám. 

     „RR” 

 

 

 

Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik 

felejthetetlen halottunk, 

       Varga Antalné 

(született: Botlik Mária) 

temetésén megjelentek, 

sírjára virágot,koszorút hoztak 

 

A GYÁSZOLÓ CSALÁD 

 

 

 

 

Bajót Szikra SE tavaszi 

sorsolása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretném megköszönni nyugdíjas 

társaim nevében is Polgármester 

úrnak és a képviselő-testületnek, hogy 

a falu tavaly évi nehéz helyzete és 

rossz anyagi körülményei ellenére 

sem feledkeztek el az idősekről 

karácsony előtt és részünkre 

eljuttatták az élelmiszercsomagot és a 

10 ezer forintot! 

Köszönettel: 

Dobos Mátyásné (Szöszi néni) 
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A szelektív hulladék szállítási időpontjai 2021-ben: 

 

 

 

 

 

 

 

Jeles napok 

Március 15.:

 

AZ 1848-49-ES POLGÁRI 

FORRADALOM ÉS 

SZABADSÁGHARC KEZDETE EZ 

A NAP, AMELYNEK CÉLJA A 

FÜGGETLENSÉG KIVÍVÁSA ÉS 

AZ ALKOTMÁNYOS 

BERENDEZKEDÉS 

MEGTEREMTÉSE VOLT. 1848 

ELSŐ HÓNAPJAIBAN EURÓPA 

SZÁMOS VÁROSÁBAN 

FORRADALMAK TÖRTEK KI. EZ 

KEDVEZŐ KÖRÜLMÉNYEKET 

TEREMTETT AHHOZ, HOGY A 

MAGYARORSZÁGI 

REFORMELKÉPZELÉSEK 

TÖRVÉNYES ÚTON 

MEGVALÓSULJANAK. 

A FORRADALMAT INDÍTÓ 

MÁRCIUS 15-E JELKÉP 

LETT: A KIVÍVOTT 

SZABADSÁG MEGŐRZÉSÉNEK ÉS AZ ELVESZTETT 

SZABADSÁG VISSZASZERZÉSÉNEK SZIMBÓLUMA. A 

MAGYARSÁG 1860 ÓTA NEMZETI ÜNNEPÉNEK TEKINTI EZT 

A NAPOT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGYAN VÉLEKEDETT 

ERRŐL A MINDENKORI ÁLLAMHATALOM. 1848-BAN EZEN A 

NAPON NYOMTATTÁK A MAGYAR SAJTÓ ELSŐ SZABAD 

TERMÉKEIT, A TIZENKÉT PONTOT ÉS A NEMZETI DALT. 
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