Pápateszéri Hírmondó
2021. január hónap

Minden évnek az ember bizalommal, tervekkel indul neki. Így volt ez 2020-ban is. Az év elején
nem gondoltuk volna, hogy a koronavírus járvány miatt szeretteinkért való aggódással,
szabályozások között töltjük ezt az évet.
A családi rendezvényektől a közösségi rendezvényekig korlátozásokkal kellett szembesülni.
Szinte az összes rendezvényünk elmaradt, illetve a megtarthatóak is külön szabályok között
zajlottak le.
A falu asszonyai példás összefogással minden lakónak maszkot varrtak. Ehhez a munkához
nagyon sok anyagot is kaptunk. Önkéntesekkel és önkormányzati dolgozókkal megszerveztük
a maszkok kiszállítását, az idősek élelmiszer-és gyógyszervásárlásának segítését.
Köszönet ezért a munkáért!
Lássuk, mi történt 2020-ban Pápateszéren!
Pápateszéren járt, és vendégül láttuk Halász János és Dr. Kovács Zoltán országgyűlési
képviselőket, Gyopáros Alpár kormánybiztost, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőt.
Velük a falunk jövőjéről, terveiről beszélgettünk. A Patakmalom Fesztivál programjai is
módosultak. Ennek keretében Petrás Mária Prima Primissima és Magyar Örökség díjas
népdalénekes és a Somló Banda is műsort adott.
Sok fejlesztést, munkát terveztünk és végeztünk el saját kivitelezésben. Ez utóbbi nem egy
szokványos, önkormányzatok által végzett tevékenység, legalább is falvak esetében biztosan
nem. A legtöbb faluban ez megragad a falugondnoki szolgálatnál, esetleg egy karbantartó
tevékenységénél. Évek alatt tudatosan pályázati forrásból és saját beruházásból fejlesztettünk,
gépesítettünk, létrehoztunk egy önkormányzati céget azért, hogy saját erőből is képesek
legyünk fejlődni. Ezáltal évente több 10 millió forint értékű munkát tudunk elvégezni. Ettől a
mi falunk lesz szebb, értékesebb, élhetőbb.
Így volt ez 2020-ban is. 7000 m² fölötti területet raktunk rendbe a Vásártéren. Ezáltal
használható, karbantartható, a jövőben sokoldalúan kihasználható területeket kaptunk.
Kiszolgáltuk gépeinkkel a járdaépítéseket és a közmunkaprogram gépesítést igénylő részeit. E
mellett bérmunkát is végeztünk, ezzel a bevétellel hozzájárultunk a falu költségvetéséhez, a
saját fenntartásunkhoz. A gépparkkal és dolgozóinkkal kiszolgáltuk a településüzemeltetés
feladatait pl. fűnyírás, temetőfenntartás, öntözés. A Start közmunkaprogramunk is nagyrészt a
falu fejlesztését szolgálja, főként ez vezérel abban, hogy részt vegyünk ebben a programban. A
közmunkaprogram 2 elemből tevődik össze. Az egyik a mezőgazdasági program, ebben az
önkormányzati területeken, telkeken, szántóföldeken gazdálkodunk. Zöldségféléket, smaragd
tuját, karácsonyfának való fenyőt és takarmánynövényeket termelünk, mivel állattartási része
is van ennek a projektnek. Ezen kívül több száz db saját nevelésű cserjét szaporítottunk már az
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itt dolgozók munkája által, melyeket a falu közterületein ültetünk ki folyamatosan.
A másik programelem a szociális programnak nevezett rész, ebben főként a járdaépítéseket,
tereprendezéseket végezzük.
A közmunkaprogram segítségével munkát tudunk adni 15-20 embernek évente (bármennyire is
kevesellik a bért, ami ezért a munkáért jár, ez akkor is sokkal több, mint a segély, illetve nem
is cél, hogy ebben a helyzetben tartósan ,,bent ragadjanak"), és olyan munkákat tudunk
elvégezni, amelyre nem lenne saját forrása és szabad dolgozója sem a falunak. Közülük az
elmúlt években többen kerültek vissza a munkaerőpiacra.
A 2020. évben végzett munkáink:
- elkészült 3 új járdaszakasz a faluban saját kivitelezésben: az általános iskola és a Szőlő utca
között, a COOP bolt előtt a Petőfi utcában, a Markovics János utca egy szakaszán (Árpád és
Kossuth utca között)
- a Temető-alj rézsűjén végig kiszedtük a fatuskókat,
- a Vásártéren a sportpályák környékén 7000 m²-en végeztünk tereprendezést és füvesítettük
be,
- fa- és cserjefélékből, rózsatövekből több száz db-ot ültettünk ki összességében a
közterületeinkre,
- az Esterházy Óvoda környékét parkosítottuk,
- elkészült két buszváró és környezetüket is rendeztük,
- önkormányzatunk udvarában elkészült a terasz fedése, új nyílászárókat építettünk be
garázsainkba, és egy zárható eszköztárolót is kialakítottunk,
- garanciális javítás keretében az óvoda teraszának fedését is elkészíttettük a kivitelezővel,
- gondoztuk a temetőnket, közterületeinket, új virágágyásokat készítettünk, ültettünk fákat,
telepítettünk növényeket, összeszedtük a szemetet, lenyírtuk a füvet, locsoltunk, és még sok
,,apró" munkát elvégeztünk.
Sok fejlesztést az elnyert pályázatokból tudtunk megvalósítani, illetve folyamatban vannak:
- fogorvosi rendelőben egy új kezelőegységet vásároltunk a Magyar Falu Program keretében:
(pályázati támogatás: 2.990.000,-Ft)
- óvoda udvar fejlesztés (Magyar Falu Program: dombcsúszda, fedett homokozó, kiskert
kialakítás), (4.997.193,-Ft)
- irattár kialakítása és bútorzat beszerzése (Magyar Falu Program: 4.17.983,-Ft),
telekommunikációs hálózat fejlesztése az önkormányzat épületében (1.066.943,-Ft)
- járdaépítések összesen: 8.249.974,-Ft (Magyar Falu Program)
- nyílászárócsere a művelődési ház udvari oldalán (179.000,-Ft)
- külterületi utas gépbeszerzés (12.471.500,-Ft)
- külterületi útépítés (Bakonyszentiván, Fenyőfő) (37 millió Ft)
- 2000 db csemete telepités (3.200.000,-Ft)
A 2021. évben is tervekkel, bizakodással indulunk.
Az idei évben 3+1 nagyobb projekt köré csoportosítjuk az erőinket.
Az első a Magyar Falu Programban elnyert orvosi rendelővel kapcsolatos munkák,
közbeszerzés és kivitelezés megkezdése. Ezt szeretném minél hamarabb befejezni, azért, hogy
egy következő nagy projektre tudjunk koncentrálni a 2021-27-es uniós forrásokból.
A második a Pápateszéri Parkerdő projekt ültetési és ápolási munkái több, mint 1 hektáron.
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Ebben számítok a lakosság segítségére, illetve ez pályázati feltétel is egyben. Itt a Markovics
János utca és a Jókai utca közötti területen szeretnénk a jövőnek, a falunak egy pihenő, oktatási
célokat is szolgáló parkerdő alapjait megteremteni. Az erdő elnevezésére az általános iskola
részére pályázatot írtunk ki, melyet az összevont 3-4 osztály javaslata alapján „Parkerdő” néven
jegyeztünk. Az osztály 50 e Ft, szabadon felhasználható (pl: kirándulás) támogatásban részesül.
A harmadik a közmunkaprogram. A 2021/22-es közmunkaprogramunk az előzőleg említett két
fontos projektre „segít rá". Például: térkövezünk a megépítendő orvosi rendelő és a művelődési
ház környezetében, parkosítunk, növényeket ültetünk. Hasonló minőséget szeretnék elérni,
mint az önkormányzat és az Esterházy Óvoda környezetében. A közmunkaprogram keretében
az elültetett csemeték ápolását is elvégezzük.
Ezenkívül is lesz több helyszínen munkavégzés, ezekről később szeretnék tájékoztatást adni,
mert egy részük még egyeztetés és pályáztatás alatt áll.
Több elkészült projekt átadása lesz 2021-ben pl. járdák, konyha, irattár, külterületi utak, de
megvalósítási építési szakaszban is lesznek, mint pl. a Belügyminisztérium támogatásával
megvalósuló tornaterem felújítási pályázatunk. Ezek közül a tornatermi pályázatunk még egy
komoly egyeztetésen kell, hogy átmenjen, és a lehető legtöbbet szeretnénk kihozni belőle.
Ezek mellett természetesen figyeljük a megjelenő lehetőségeket. Minden lehetséges pályázati
forrást be szeretnék vonzani-hozni Pápateszérre. Ez magában egy nagyon komoly munka. Egy
átlagos település évente 3-5 pályázatot nyújt be. Mi a tavalyi évben több, mint 20 pályázaton
indultunk, ami 110 millió Ft-on felüli beruházást jelent az elkövetkező 2 évben a falunak. A
befektetett munkánk előbb-utóbb megtérül.
Ami nem sikerélmény:
Természetesen voltak olyan dolgok is, amelyek nem sikerültek:
1.) Covid miatti szabályozások, az idősebb családtagjaink iránti aggódás, vagy sajnos
elvesztésük a járvány miatt, a családi és közösségi rendezvények korlátozása
2.) Labdarúgó szakosztály a focisták érdektelensége, a csapat mellett a munkát, a feladatokat
elvállalók hiánya, és ennek okán a felnőtt labdarúgás megszűnése 2020 őszén.
Ez magával rántotta az általunk az önkormányzatnál elvégzett és előkészített sok munkát.
Mi rengeteg energiát fektettünk bele 2017-től, amikor majdnem megszűnt a csapat. Az
önkormányzatnál az elmúlt években pályázataink segítségével kiépítettük annak a lehetőségét,
hogy egy pápateszéri gyermeknek is rendelkezésre álljanak azok a lehetőségek, amik egy városi
gyermeknek: óvodai tornaszoba, óvodai multifunkciós sportpálya, műfüves iskolai pálya. Az
idei évben az iskola tornatermét újítjuk fel. Most következett volna a Vásártéri sportpálya
öntözése és az öltöző felújítása, ezt a pályázatunkat viszont a csapat(ok) hiánya miatt törölték.
Az önkormányzat által befektetett munkát, lehetőséget nem viszonozták, nem álltak mellé, nem
értékelték sem a labdarúgók, sem a szurkolók. Lehet türelmetlennek lenni. 3-4 év alatt nem
lehetett több tízévnyi elmaradt munkát pótolni. Segítők nélkül, feladatvállalás nélkül nincs és
nem is lesz újra csapat.
Azok, akik vidéken játszanak, eligazoltak, elcsábították a helyieket, akik ellenünk szurkoltak,
akik kiszorították a fiatalokat, azok akarva-akaratlanul ezzel elérték, hogy ne legyen csapat.
Hogy mikor lesz újra felnőtt csapat? Ezt nehéz megmondani.
3

A gyermekekkel továbbra is foglalkozunk, belőlük 5-6 év múlva újra lehet Pápateszéren felnőtt
focicsapat.
Addig is rúgjátok a bőrt vidéken, szerezzetek sok örömet ott, mi addig itt helyben tovább
dolgozunk „a mi kis Teszérünkért”!
3.) A Bakonytamási felé vezető út mellett lévő „helyzetről” röviden annyit (mert nem
szeretnénk nagyobb felületet biztosítani e két embernek a szükségesnél), hogy a feljelentéseket
megtettük. Két esetben már bírósági tárgyalás is lezajlott, a becsületsértésben próbára bocsátás,
rongálás miatt pedig pénzbírságot kapott az elkövető. További tárgyalás lesz a rágalmazás
miatt. Minden további, közösség és személyek ellen elkövetett ügyben megtettük és a jövőben
is megtesszük a feljelentést e két ember ellen.
A tavalyi év sok megpróbáltatást is tartogatott, de alapjaiban rengeteget sikerült fejlődnie
falunknak. Sok munka, ötlet, pályázat van, amelyet elindítottunk és jelenleg is dolgozunk rajta.
Ezek reményeim szerint várhatóan az elkövetkező években már lehetőségként jelentkeznek,
beérnek, és további fejlődést eredményeznek.
Köszönöm a tavalyi évben végzett munkáját minden dolgozónknak! Köszönöm a bíztatást, a
segítségét mindenkinek! Várok továbbra is mindenkit erre a közös munkára!
VÁLTOZÁSOK AZ ADÓZÁSBAN
I.

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 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 majd befizetni.
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 Pápateszér Község
Önkormányzata végzi.
Ennek megfelelően a 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az
alábbi önkormányzati adószámlára kell megfizetni:
Pápateszér Község Önkormányzata- gépjárműadó számla: 12085004-01032638-02100006
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 közölte az állami adó- és
vámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.
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Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott 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.
A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet
majd fellelni. https://kormany.hu/penzugyminiszterium
II.

VÁLTOZIK A HIPA BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK SZABÁLYA

2021. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparűzési
adó /HIPA/ bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.
2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint – a helyi iparűzési adó bevallásukat
nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek
benyújtani. Így a nyomtatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
honlapján https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban elérhetők.
Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallások 2021. januárjától
nem nyújthatók be!
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzési adóalanynak
(vállalkozó) van lehetősége arra, hogy az adóbevallását papíralapon, az önkormányzati
adóhatósághoz nyújtsa be, mivel e minőségében nem kötelezhető elektronikus
kapcsolattartásra. Amennyiben a magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás benyújtást
választja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg. A nyomtatványok elérhetőek
honlapunkon: www.papateszer.hu/
Fontos, hogy az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati
adóhatóságnál történik és az adófizetést is változatlanul a Pápateszér Község Önkormányzata
helyi iparűzési adó: 12085004-01032638-02300000 beszedési számlájára kell teljesíteni. A
hátralékosok felszólítását megkezdtük, nemfizetés esetén a behajtást a NAV végzi. A tartozások
rendezésével kapcsolatban keresse fel könyvelőjét vagy önkormányzatunkat. Ezekre a
bevételekre falunknak szüksége van az előttünk álló fejlesztések megvalósításához, ezért kérjük
az együttműködést az érintett adóalanyoktól.
A 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő
hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről) alapján a 2021. évi iparűzési
adó mértéke 1 % -ra módosul, a különbözet támogatásnak minősül. A kedvezmény
igénybevételéhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) keresztül nyilatkozni kell az
Önkormányzat felé a jogosultságról, 2021. február 25-ig.
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Hulladékszállítás változása
Felhívjuk a figyelmet a szelektív hulladéksziget szabályos használatára!!!!! Minden, a gyűjtők
mellé rakott szemét közterületi szemetelésnek minősül, és rendőrségi feljelentést von maga
után. A területet térfigyelő kamera felügyeli!
A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
rendje 2021. február 1. napjától visszaáll a nappali órákban történő hulladékszállításra –
beleértve az ingatlanoknál történő ürítést és a hulladékgyűjtő szigetek edényeinek ürítését is.
Kérjük, hogy az ürítésre szánt hulladékgyűjtő edényeket mind a lakosság, mind pedig a közületi
ügyfelek járatnapon reggel 6 óráig járatútvonala mentén, jól látható helyre, forgalmat nem
akadályozó módon helyezzék ki.
Iskolai étkeztetés
Az iskolai étkezés megrendelésére hétfőtől péntekig délelőtt 11 óráig van lehetőség!
Amennyiben 11 óráig nem jelzi a szülő, hogy gyermeke másnapra kér-e ellátást, automatikusan
nem rendelünk a következő napra étkezést! Ebben az esetben kérjük a szülőket, hogy
gyermekük étkeztetéséről gondoskodni szíveskedjenek! Kérjük szíves megértésüket!
Eladó földlabdás smaragd tuják márciustól az önkormányzat csemetekertjéből. 70-90 cm-es
magasságban 14Ft/cm áron.
Völfinger Béla
polgármester

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér
Tisztelt Lakosság!
Tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre, közmeghallgatást nem tudtunk tartani. Így ezúton
tájékoztatjuk a lakosságot az eddigi munkánkról és a közeljövő terveiről.
Legelőször a TISZTELETDÍJ-ról:
Tényleg van ilyen, járna mindhármunknak, de mi soha nem vettük igénybe. Azt, hogy
lemondtunk a tiszteletdíjról, az alakuló ülés jegyzőkönyve tartalmazza.
A nemzetiségi önkormányzat szociális juttatást nem nyújthat. Költségvetésének részét képezi a
működési és a feladatalapú támogatás. A támogatások csak a jogszabályokban meghatározott
feladatokra, kiadásokra fordíthatóak. A feladatalapú támogatás célja a kötelező nemzetiségi
közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozása. A feladatalapú
támogatás felhasználható pl. a kultúra ápolására, így színházlátogatás, hagyománymegőrzés
keretében nemzetiségi rendezvény – pl. majális-, vagy megemlékezés szervezése, tartása,
ifjúsági tábor finanszírozására szolgálhat. A működési támogatás célja a működési költségek
fedezése. Működés körébe például a munkavégzéshez szükséges informatikai eszköz,
nyomtatópapír vásárlása finanszírozható működési támogatásból.
A szociálisan rászorulók támogatására sem a feladatalapú, sem a működési költségvetési
támogatás nem használható fel.
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A vírushelyzet ellenére azért a tavalyi évben kaptunk meghívást megbeszélésekre,
konferenciákra. Rendszeresen eljártunk, amíg lehetett. Itt nagyon sok jó ötletet, segítséget
kaptunk, amit a későbbiek folyamán tudunk majd hasznosítani, főleg a pályázatoknál.
Ezúton is köszönjük a sok segítséget a családtagjainknak, a Pápateszéri Önkormányzat összes
dolgozójának, és mindenkinek, akik segítettek a pályázatokban, és még sok mindenben!
Nélkülük nem sikerült volna. Köszönjük, hogy mindig együttműködőek voltak, és a
rendelkezésünkre álltak, amikor kellett!!
Sajnos a 2020-as év egy katasztrófa, gyötrelem volt sokak számára. Több rendezvényünket is
le kellett mondanunk. NEM az Önkormányzat és NEM a Polgármester miatt, hanem az
ÁNTSZ nem engedélyezte! Nagyon sokat vívódtunk, harcoltunk az igazgatónővel! Egyszer
sem kaptunk engedélyt.
Szeptemberben lett volna egy Roma falunap. Mindenki nagyon várta, örült. Végre egy kis
szórakozás, kikapcsolódás, buli lett volna. Nem kaptunk rá engedélyt!!
Október elején újra megpróbáltuk, kitűztük az időpontot is. Ráadásul az egy sokkal nagyobb,
színvonalasabb, hagyományőrző falunap lett volna! - Nem kaptunk rá engedélyt!!
Lett volna egy kirándulás, de mire leszerveztük, bezárt minden!! Nem mehettünk!!
Halloween-kor terveztünk egy kézműves-játszóházat, ahol dekorációkat, jelmezeket
készítettünk volna, majd este a sötétben rémisztgethettünk volna. - Nem kaptunk rá engedélyt!!
Sajnos a vírus mindig közbeszólt! Bízom benne, hogy a következő év sokkal jobb lesz, sikerül
mindent véghez vinni, amit tervezünk!
Sikerült egy 6x12 m-es rendezvénysátort vásárolnunk, így biztosított már a kültéri
rendezvények helyszíne.
A közeljövőben szeretnénk egy tehetségkutató versenyt tartani. (2021. máj.15)
Aki úgy érzi, hogy szeretné bemutatni mások előtt ének-, zenei-, vagy tánc tudását
jelentkezzen! Több faluból is jönnek gyerekek, akik szeretnék összemérni tudásukat másokkal.
Értékes jutalmak!! Meglepetés sztárvendég!! Zsűrizés!!
Pályáztunk táborra is. Ide majd 8-14 év közötti gyerekek jöhetnek. Sikeres pályázat esetén
tájékoztatjuk majd az érintetteket.
A kicsiknek tervezünk egy kirándulást az állatkertbe.
Hogy a nagyobbak, meg a felnőttek se maradjanak ki a programokból, lesz egy másik
kirándulás Budapestre, a Holokauszt Emlékközpontba. Ezekről is majd később tájékoztatunk
mindenkit. Táncház szervezése gyermekeknek és felnőtteknek is szerepel terveink között. A
tánctanárokkal a megegyezés folyamatban van.
Július 10-én lesz Falunap-Lovasnap-Nemzetiségi nap. Ennek szervezésében is
együttműködünk az Önkormányzattal.
Október 31-Halloween napot is jó lenne tartani kézműves-játszóházzal, ahol dekorációkat,
jelmezeket lehet készíteni, majd este, sötétben, jelmezben rémisztgetni!
Novemberben Márton naphoz kapcsolódóan játszóházat és lámpás felvonulást, a Plébánia
udvarán vers- és mesemondás, beszélgetés forró tea mellett.
Erről is folynak a megbeszélések az Óvónőkkel és Kerekes Zoltán atyával.
Nagyjából egyelőre ennyi lenne az idei tervünk. Természetesen, ha valakinek jó ötlete van,
szívesen fogadjuk, meghallgatjuk és megpróbáljuk megvalósítani.
Pápateszér, 2021. január 12.

Erdélyi Jenő elnök,
Horváthné Vörösházi Ilona, elnök-helyettes,
Erdélyi Lajos képviselő
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Kedves Pápateszériek!
Kérjük, hogy személyi jövedelemadójának 1 százalékát szíveskedjenek az alábbi alapítványok
egyikének felajánlani, erre május 20-ig van lehetősége:
1.) Pápateszér Jövőjéért Alapítvány
Adószámunk: 18877362-1-19
A Pápateszér Jövőjéért Alapítvány általános célja: A településkép és a környezet állapotának
javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása,
turizmus erősítése, az egészséges, természet közeli életmód, egészségmegőrzés, megújuló és
alternatív energiahasznosítási megoldások, elterjesztése, ezáltal a település vonzerejének
növelése. A település kulturális, oktatási, sport, egészség, szociális, közösségépítő és
felzárkóztató tevékenységével összefüggő tevékenységek támogatása. Pápateszér és környékén
élő lakosság életszínvonala emelkedésnek előmozdítása. A pápateszéri munkahelyteremtés,
települési programkívánat, infrastruktúra fejlesztés, nemzetiségi együttműködések
támogatása.”
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadó felajánlásokból 201.619,-Ft
bevétele keletkezett alapítványunknak, melyet a pályázati önrészekhez és a 2020. évi
Patakmalom Fesztivál rendezvényeinek részbeni finanszírozásához használtuk fel.
Felajánlását előre is köszönöm!
Völfinger Béla
az alapítvány vezetője
2.) Örökségünk a jövőnk Pápateszér Alapítvány
Adószámunk: 18871885-1-19
Örökségünk a jövőnk Pápateszér Alapítvány általános célja: A település egyházi és a kulturális
örökségek, középületeinek megőrzése, védelme, széles körben való megismertetése; egyházi
célú hasznosítású ingatlanok, ingóságok állagának megőrzése, építésük, felújításuk és
restaurálásuk támogatása; Hagyományos gazdálkodás alapelveinek megismertetése,
képzőművészeti táborok, hagyományos vallási magas kultúra közkinccsé tétele. Gyermekek és
ifjúság élményszerű orientálása a vidéki, falusi magyar kultúra irányába. Szociális tevékenység
támogatása, mint az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység, családsegítés, valamint az időskorúak gondozásának előmozdítása.
A nevelés és oktatás ügyének előmozdítása a képességfejlesztésen és ismeretterjesztésen
keresztül. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; Hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel az
időskorúakra és a tanulóifjúságra. Egyházközségek működésének támogatása.
A 2019. évi személyi jövedelemadó felajánlásokból 80.000,-Ft bevétel keletkezett, melyet a
plébánia épület felújítási költségeihez használtuk fel.
Felajánlását köszönöm!
Kerekes Zoltán
az alapítvány vezetője
Nyomtatványt az önkormányzati hivatalban tudunk biztosítani!
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