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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

KEDVES ÜLLÉSIEK!
Sokunk életének egyik legkülönösebb Karácsonya ez az idei – különös és furcsa is
egyben. Az Adventi felkészülés szentségébe
beszűrődött a körülöttünk élők – rokonok, barátok, ismerősök – egészségének, életének
óvása, féltése, az elmaradt ünnepi vásárok
forralt bor-illatának hiánya; még az esti utcák
is csendesebbek, és mi magunk is kényelmetlenebbnek érezhetjük a körülöttünk lévő
világot.
Ez az idei Karácsony azonban új esélyt is ad nekünk: az egymáshoz
találás esélyét, ezzel a lelkünknek valóban fontos érzések újjászületését. Minden eddiginél csillogóbb értéket kap idén a család békéje, szentsége, összetartozása. Egy bátorító, szeretetben gazdag
üzenet nagyobb ajándék lehet a díszes masnival átkötött ajándékoknál.
A jó szó is lehet ajándék, és egyben gyógyír is. Adjunk hát egymásnak belőle jó sokat!
Legyen ez a Karácsony a Valódi Értékek Karácsonya! Töltsön be
most a szeretet és odafigyelés minden eddiginél fontosabb helyet
az ünnepi készülődésben – őrizzük meg ezeket az igazi kincseket az
ünnepet követő napokra, hetekre, a következő Karácsonyokra is!
Kívánok Önöknek Áldott, Békés Karácsonyt!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Nagy Attila Gyula
polgármester

KEDVES ÜLLÉSI LAKOSOK!
Az idei Adventi rendezvénysorozat – a veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt. Szerettünk volna azonban az otthonokba, a szívekbe egy
kis „Karácsonyt”, egy apró kis kedvességet becsempészni.
December 14-16-a között minden
háztartásba eljuttattuk az önkormányzat ajándékát, melyet fogadjanak nagyon sok szeretettel.
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
Magyarország Kormánya 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése által biztosított jogkörben és az
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva a következő döntéseket hoztam:
November 20-i nyílt döntések:
Döntöttem a Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 3. felülvizsgálati anyagának jóváhagyásáról.
December 1-i nyílt döntések:
Jóváhagytam
– az Üllési Ifjúsági Sportegyesület kiegészítő működési támogatás iránti kérelmét,
– a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes
begyűjtésének ellátására vonatkozó megállapodást,
– a Homokháti Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
December 8-i nyílt döntések:
Jóváhagytam:
– a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,
– a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét (a munkatervet az
Üllési Körkép januári számában olvashatják),
– a Déryné Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását.
zárt döntések:
Döntöttem
– étkezési térítési díjhátralékokkal kapcsolatos eljárásról,

– Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról. (a döntés
értelmében 2020-ban a Farkas Kertészet, Dr. Nyáriné Tajti
Anna és Papp Zsombor kapja az érmet)
– lakáscélú támogatás elbírálásáról. A döntés értelmében 1 fő
1.000.000 Ft-os kamatmentes kölcsönt és 200.000 Ft-os viszsza nem térítendő támogatást kap egy üllési ingatlan megvásárlásához.
December 8-án rendeletet alkottam:
– az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi
vitelének szabályairól szóló 2/2020. (II. 19.) önkormányzati
rendelet 3. sz. módosításáról,
– az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról,
– a közterület használatról és használati díjáról,
– a helyi iparűzési adóról szóló 18/2015.(IX.23.)önkormányzati
rendelet módosításáról,
– az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokról szóló 14/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 19/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
A nyílt témájú előterjesztések anyagai megtalálhatók a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2020-ev,
a nyílt témájú határozatok a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2020-kepviselotestuletjegyzokonyvek és a rendelet a http://ulles.hu/rendeletek link alatt.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI NEVÉBEN
Áldott Karácsonyt, Jó Egészséget
és Boldog Új Évet
KÍVÁNUNK A TELEPÜLÉS MINDEN LAKÓJÁNAK!

Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL
DECEMBERI ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal 2020. december 28-december 31-ig IGAZGATÁSI SZÜNET miatt
zárva tart.
Ügyfélfogadás 2021. január 4. napjától (hétfő) a megszokott ügyfélfogadási időben.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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MIKULÁS JÁRT A FALUNKBAN!
A jelenlegi helyzetben sajnos az Adventi Vasárnapok elmaradtak. Így
a Mikulással a gyermekek találkozása a megszokott módon nem valósulhatott meg. Az ötletem, ha a gyermekek nem mehetnek a parkba, akkor a Mikulás menjen hozzájuk! Örömömre, polgármester úr és
jegyző asszony is támogatta kezdeményezésemet.
Segítségül hívtam képviselőtársaimat, akik az anyagi támogatás
mellett a kihordásban is segédkeztek, hogy minél több helyre el tudjuk juttatni az általunk készített csomagokat.
Köszönöm a sok segítséget Balogh Mártának és Kisházi Lászlónak,
valamint férjemnek Fodor Attilának, akik kezdettől a végéig segítettek tervem megvalósításában.
Anyagi támogatással segített Juhász Attila alpolgármester, az anyagi támogatáson túl munkáját is hozzátette: Nagy Attila polgármester,
Meszesné Volkovics Szilvia, Dudás János, Mészáros Marcell képviselők.
Hálás vagyok a csomagok házhoz szállításában nyújtott segítségért
Balogh Ferencnek és Csöpi nevű "csodaszarvasának", Balogh Mártának, Kisházi Lászlónak, Fodor Attilának, Gyóni Sándornak, Zsila
Gábornak és Tari Leventének.
Fodorné Bodrogi Judit
képviselő

KÖSZÖNET

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL

Köszönetet mondok Czékus Istvánnak és családjának, Czakóné
Dudás Mónikának és Zsiros Editnek, akik támogatásukkal hozzájárultak az adventi koszorú és jászol
elkészítéséhez.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
DECEMBER-JANUÁR
december 24-25.
december 26-27.
december 31-2021. január 3.
2021.
január 9-10.
január 16-17.
január 23-24.
január 30-31.

Dr. Papp Sándor
Dr. Szőke Csaba
Dr. Hursán Mihály

06/30/4879-805
06/30/3245-032
06/30/9986-139

Dr. Tóth Ferenc
Dr. Kovács Tibor
Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor

06/20/4763-517
06/30/9653-114
06-20/973-9149
06/30/4879-805

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy a minden hónap első hétfőjén esedékes alpolgármesteri fogadóra 2021. januárban is ELMARAD.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com

SZERVEZETEK RÉSZÉRE
2021. évben is lehetőség lesz a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának igénybevételére.
A pályázati eljárást a Képviselőtestület „A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 16/2020.(XI.11.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalban
a polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20. napjáig. A
pályázati határidő elmulasztása jogvesztő.
A Rendelet és a rendelet részét képező pályázati adatlap a www.ulles.
hu Rendeletek menüpontban a http://ulles.hu/rendeletek?start=50
link alatt található meg, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán
vehető át.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90
napnál nem régebbi másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál nem régebbi
alapdokumentumát,
b) az előző évben az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást,
c) a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a 282-122/222-es melléken kérhető felvilágosítás.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Juhász Attila alpolgármester
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HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az üllési hulladékudvar
2020. december 21 – 2021. január 4-ig zárva tart. (nyitás: 2021.
január 5.)
Szíves megértésüket köszönjük!

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!

Szállítási napok: 2021. január 12., 26. (keddi nap)
A sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében 2020. november 11től, intézményünk újabb rendelkezésig ZÁRVA tart.
Jelenleg ez alól a rendelkezés alól kivétel a falugazdászok ügyfélfogadása. Kérem egyeztessenek telefonon a falugazdászokkal.
Intézményünkben ez idő alatt a könyvtári és irodai szolgáltatásokat
korlátozottan tudják igénybe venni egyeztetést követően.

A hulladékszállítást végző dolgozók egészsége védelme érdekében
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék ki, mind a kommunális, mind a szelektív
hulladékot.
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet értelmében a Napos Piac és az
Erdei Iskola 10 fős családi rendezvények tartására továbbra is bérelhető. A rendeletben meghatározott kijárási tilalmat a bérlőknek is be
kell tartaniuk.
Kérem figyeljék a járvány kapcsán megjelenő rendeleteket és az
esetlegesen bekövetkező változásokat!

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2021. január 19. (keddi nap)

FBH-NP Nonprofit Kft.

Intézményünket az alábbi módokon tudják elérni 8-16 óra közötti
intervallumban:
Tel.: +36 30 506 3159
Tel.: +36 30 506 2381
Tel.: 62/ 582 - 040
e-mail: deryne@ulles.hu
e-mail: konyvtar@ulles.hu
facebook: https://www.facebook.com/derynekultkozp
facebook: https://www.facebook.com/konyvtarulles
facebook: https://www.facebook.com/kozsegikonyvtar.ulles
2020.12.24. - 2021.01.01. közötti időszakban a szolgáltatásaink
szünetelnek.
Az intézmény 2021.01.02-ai, szombati nyitása a pandémiás helyzetben hozott rendeletektől függ.
Köszönjük megértésüket! Vigyázzunk egymásra!
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

A maximálisan kihelyezhető zsákok, illetve kévék száma: 5 db zsák
vagy 5 db kéve.
Zöld zsákot hivatali ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán tudnak igényelni.(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük
kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A FENYŐFAGYŰJTÉS

SZÁMVARÁZS DUÓ KFT
Szegedi könyvelőirodánkban vállaljuk egyéni vállalkozók, őstermelők és gazdasági társaságok teljeskörű könyvelését.
Igény esetén üllési ügyintézéssel!
Kapcsolattartó: Sipos Szilvia (Üllés, Dózsa Gy. utca 19.)
e-mail: szamvarazsduo@gmail.com
telefon: 30/15-15-611
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RENDJÉRŐL

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa
begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az
ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
Település
Időpont
2021. január 5.
Üllés
2021. január 19.

FELHÍVÁS!!!
2020. DECEMBERÉBEN
AZ UTOLSÓ
KOMMUNÁLIS
HULLADÉKGYŰJTÉSI NAP
ÜLLÉS BELTERÜLETÉN
DECEMBER 24.
(CSÜTÖRTÖK)
KÉRJÜK A GYŰJTŐ EDÉNYEKET 2020. DECEMBER
24-ÉN REGGEL 7 ÓRÁIG KIHELYEZNI!

www.ulles.hu

KÖSZÖNET VIRÁGOKÉRT!

KONYHAI HÍREK

Köszönetet szeretnénk mondani Kurucsai Máriának, aki virágfelajánlásával hozzájárult ahhoz, hogy Üllés közterületei, parkjai – a sok
szép virág által - szebbek, gondozottabbak legyenek.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
nyitvatartási ideje:
hétfőtől péntekig: 7-15 óra.

Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

TISZTELT LAKOSOK!
Néhány fontosabb adózási jogszabály változásra szeretném felhívni
a figyelmüket:
1. Gépjárműadó
2021. január 1. napjától a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) látja el. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv az adatszolgáltatását ezentúl az állami adóhatóság részére teljesíti. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal az adómentes gépjárművekről is értesülni fog.
Az adózónak 2021. év első félévére vonatkozó gépjárműadó-fizetési
kötelezettségének 2021. április 15. napjáig kell eleget tennie.
A 2020. december 31-ig terjedő időszakra esedékes gépjárműadó-fizetési kötelezettség elmulasztása esetén továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el.
2. Helyi iparűzési adó
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók (gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók) 2021. január 1. napjától a helyi
iparűzési adóról szóló bevallásaikat kizárólag a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalon (nav.gov.hu) keresztül, általános nyomtatványkitöltő
(ÁNYK) program használatával nyújthatják be.

Januári térítési díj befizetésének időpontja:
január 4-11
7-14.00 óra között
Pótbefizetés:
január 21-én, csütörtökön
7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

11.30 – 14.00 óráig

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár
zárva tart!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő
megfizetésére.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénzes helyett - a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
A konyhai dolgozók szeretnének köszönetet mondani Kucseráné
Deák Tündének az általa készített és kapott maszkokért.
Áldott, Békés Karácsonyt és
Jó Egészséget kíván a konyha összes dolgozója!

Az őstermelők a helyi iparűzési adóról szóló bevallásaikat az önkormányzati adóhatósághoz papír alapon is teljesíthetik.

Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

„AZ ÜLLÉSIEK IS SEGÍTETTEK.”
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett ruzsai XIX. Hagyományos ParasztLakodalmas rendezvényen Turcsik József és családja a rájuk bízott feladatot pontosan
megoldották és a rendezvény sikerét nagy mértékben segítették. A pontosságuk és helytállásuk példaértékű.
Elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki szíves segítségükért!
A lap Olvasóinak Áldott Ünnepeket, Békés, Boldog Új Esztendőt és jó egészséget kívánok!
Szeretettel: Szanka János
egyesületi elnök

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok
minden Kedves Ügyfelemnek!
Tóth Imréné mérlegképes könyvelő
adótanácsadó (+ 36 30 515-8065)
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TÁJÉKOZTATÓ
SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELÉSÉRŐL
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenységet ellátó szerv közszolgáltatási területén

2020. december 21. (hétfő) napjától – 2021. január 04. (hétfő) napjáig
a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésével ez idő alatt is,
az alábbi elérhetőségeken kereshetik Társaságunkat.
¾ Konténer megrendelése
Írásban tudja Társaságunk elfogadni, mely e-mail formájában a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu
igényelhető.
Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
x igénylő neve
x felhasználási hely címe
x igényelt konténer űrmértéke
x tervezett ki és beszállítás dátuma
x kapcsolattartási adatok

¾ Lomtalanítás igénylése
A házhoz menő lomtalanítás a +36-79/524-821 telefonszámon igényelhető.
A lomtalanítási igény leadásához válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza
a felhasználási hely irányítószámát.

TISZTELT ÜLLÉSI
LAKOSOK!
A koronavírus helyzet ebben az évben szinte
mindenkit valamilyen szinten érintett.
Így történt ez a mi kis csoportunkkal is.
Az idei tevékenységünkből sajnos nem sokat
tudtunk megvalósítani.
És ami nagyon érzékenyen érintett bennünket az az volt, hogy az adni öröm akcióban
nem tudtunk részt venni, elmaradt a gyűjtésünk.
Ezáltal az a száznál is több család, akiket
évek óta támogattunk tartós élelmiszercsomaggal, őket most sajnos nem tudjuk támogatni.
Szeretném megköszönni a lakosságnak az
egész éves támogatását (ruha, cipő, bútorok) nagyon nagy segítség azoknak, akik
ezeket a dolgokat nem tudják megvásárolni.
Akinek lehetősége van támogatni a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoportját tegye meg az elkövetkező években.
KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
SZERETETBEN GAZDAG ÁLDOTT
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
MMSZ Üllési csoportja
Egri Zoltánné csoport vezető

¾ Változások, panaszok bejelentésére az alábbi elérhetőségek egyikén van lehetőség:
Társaságunk központi elérhetőségei:
FBH-NP Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefonszám: 06-79/524-821
Web: www.fbhnpkft.hu
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatala

KÖZLEMÉNY

ÉV VÉGI NYITVATARTÁSI RENDRŐL

A veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig ismét meghosszabbodik a legtöbb okmány érvényessége.
Kérjük, hogy ügyintézés előtt tájékozódjon a www.kormanyablak.
hu-n és a 1818-as telefonszámon!
Az ünnepi ügyfélfogadási rend az alábbiak szerint alakul:

Az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalásra történik az alábbi elérhetőségeken:

2020. december 24. (csütörtök)
zárva
2020. december 25. (péntek)
zárva
2020. december 28. (hétfő) hétfői ügyfélfogadási rend szerint
7-17 óráig
2020. december 29. (kedd) keddi ügyfélfogadási rend szerint
8-12 óráig
2020. december 30. (szerda) szerdai ügyfélfogadási rend szerint
8-16 óráig
2020. december 31. (csütörtök)
8-12 óráig
2021. január 1. (péntek)
zárva

– időpontfoglalásra használt telefonos elérhetőségek a Mórahalmi
Kormányablakban:
személyi okmányos és kormányablakos ügyek 06-62/795-292
gépjármű ügyek 06-62/795-289

– időpontfoglalásra
csongrad.gov.hu

használt

e-mail

fiók:

kab.morahalom@

– időpontfoglalásra használt telefonos elérhetőségek az Üllési Kormányablakban:
személyi okmányos és kormányablakos ügyek 06-62/795-272
gépjármű ügyek 06-62/795-347
Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető
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FALUGAZDÁSZ HÍREK
• Elfogadta a parlament az őstermelői, családi gazdasági rendszer és az agráradózás reformját
• A törvény 2021. január 1-jén lép hatályba. Jövő évtől három szervezeti forma mentén alakul a családi gazdaságok szabályozása.
Ezek az őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai (ŐCSG) és
a családi mezőgazdasági társaságok (CSMT).
• 1.Őstermelők
• Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységekkel. Az ezekből származó bevétel a teljes
őstermelői bevétel 25%-át teheti ki.
• Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére, megközelítőleg
1 millió forintra nő azon értékhatár, amelyet el nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek nem kell jövedelmet
megállapítania, azaz nem kell személyi jövedelemadó bevallást
készítenie. Ezen értékhatáron felül az őstermelők kétféle adózás
– az átalányadózás és a tételes költségelszámolás – közül választhatnak.
• Átalányadózás esetén az eddigi 8 millió forintos kvázi adómentes
határ az éves minimálbér ötszörösére, megközelítőleg 10 millió
forintra nő. A következő lépcsőfok ennek a kétszerese, a jelenlegi minimálbérrel számolva körülbelül 20 millió forint – eddig
van lehetőség kedvezményes átalányadózásra. Ennél nagyobb
árbevételnél már tételes költségelszámolásra kell áttérni. Kedvező
változás, hogy az adómentes sáv átlépése esetén csak az afeletti
összegre vetítve kell megfizetni az adót. Az őstermelői tevékenységgel összefüggésben folyósított támogatások nem minősülnek
bevételnek, azok adómentessé válnak.
• A kistermelői rendelet hatálya alatt tevékenykedők is részesülhetnek az őstermelők számára nyújtott kedvezményekből. Esetükben
őstermelői (nem kiegészítő) tevékenységnek minősül a termékfeldolgozás – így nem számít majd bele a 25%-os bevételi korlátba –,
ha saját maga dolgozza fel a saját gazdaságában előállított alapanyagot, és az a kistermelői rendeletben szabályozott mennyiséget nem haladja meg.
• 2.Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
• A jelenlegi közös őstermelői tevékenység és a családi gazdaság
egyesített formája az őstermelők családi gazdasága, jövő évtől ez
a működési forma áll rendelkezésre a közösen tevékenykedő hozzátartozók számára. Adózásuk az őstermelőknél megszabott értéket többszörözi a résztvevők számával, a kedvezményes adózás
felső értékhatára viszont nem haladhatná meg a 4 személyre számított összeget, tehát jelenleg a megközelítőleg 80 millió forintot.
• 3.Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
• Új minősítő kategória jön létre a társasági formában működő gazdaságok számára. A minősítést azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat kaphatja meg, aminek tagjai
egymással hozzátartozói láncolatban állnak, valamint kizárólag
mező-, erdőgazdasági és kiegészítő tevékenységet folytatnak. A
minősítést a NAK-nál kell majd kérelmezni. A CSMT-k tagjai számára a termőföld-adásvételeknél és -haszonbérleteknél kedvező
elővásárlási, illetve előhaszonbérleti lehetőség biztosított.
• A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem - adófizetés kötelezettsége
nélkül kivehető a normatív támogatásként kapott összeg, a saját
földért kapott bérleti díj, és a társaság által legalább 15 évig használt föld vételára vagy tőketörlesztése. Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adó évenként nem
haladhatja meg az 50 millió forintot.
• Adózás: 2021-TŐL ALAPESETBEN MINDEN ŐSTERMELŐ
ÁTALÁNYADÓZÓ!
Az adóbevallásban azt kell bejelenteni, ha valaki nem
átalányadózó lesz.

Átalányadózás: A bevétel 10 %-a jövedelem növény és állat esetén
egyaránt.
• Felső értékhatár a mindenkori éves minimálbér 10-szerese kb: 20
millió forint
• Számlát nem kell gyűjteni
• Az éves jövedelem (a bevétel 10%-a) az éves minimálbér feléig
adómentes (kb 1 millió) ha meghaladja a bevétel a kb 20 millió
forintot, akkor automatikusan tételesbe vált
• Tételes költség elszámolás:
• a mindenkori éves minimálbér feléig adómentes (kb 1 millió)
• egyéb esetben bevétel – költség az adózás alapja
• Az adó alapját 15% szja terheli és 15.5% szociális hozzájárulási
adó
JÁRULÉK!!!
2021-ben úgy ,mint eddig, előző évi árbevétel 8 millió alatt, akkor a
támogatás nélküli bevétel 15%-a után fizetnek negyedévente a biztosított őstermelők (főfoglalkozásúak), felette minimálbér után.
2022-től: ha a megelőző árbevétel nem haladja meg az éves minimálbér 5-szörösét (kb 10 millió forintot) akkor a bevétel 15%-a az
éves járulékalap
• kezdő őstermelő esetén és minden más esetben a minimálbér
92%-a után kell járulékot és szociális hozzájárulási adót fizetni
• Vagy lehet választani magasabb járulékalapot is
• Falugazdász ügyfélfogadás:
• 2020-as évben december 17.én lesz az utolsó ügyfélfogadási nap
• 2021-ben január 7-én csütörtökön lesz az első ügyfélfogadási nap.
o hétfő- kedd
8-16:00h-ig
o csütörtök
8-16:00h-ig
Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

Halász Zsolt
30/3372535

Kellemes Karácsonyi ünnepeket,
Jó egészséget és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk!

KÖSZÖNJÜK!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szociális Központ házisegítőjének,
Vass Amarillának férjem/édesapánk hosszantartó ápolása során
nyújtott áldozatos munkáját, végtelen türelmét, szerető gondoskodását.
Erzsike néni és családja

VÉRADÁS
2021. január 15-én, pénteken 13-17 óra között véradás lesz a
Déryné Művelődési Házban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal.
Kérjük, a véradás során tartsák be a járványügyi szabályokat – az
épületbe való belépéskor használjanak kézfertőtlenítőt, a többi véradóval tartsák a 1,5 méteres távolságot! Szájmaszk használata kötelező!
Segíts, hogy segíthessünk!
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PLÉBÁNIAI HÍREINK
November 22-én Krisztus Király ünnepével lezárult az egyházi év és
november 29-ével, advent első vasárnapjával megkezdődött az új
egyházi év. Az egyház egyik fő ünnepe kis közösségünknek is különleges esemény volt, hiszen a tavasszal elhalasztott elsőáldozást
áthelyezve ekkor tartottuk meg.
Felkészült hittanosaink családjaik és hitoktatójuk támogató felkészítése mellett léphettek az oltár elé, ahol legnagyobb kincsünkkel, az
Eucharisztiával találkoztak első alkalommal. Ezen az ünnepélyes első
alkalmon József atya szolgáltatta ki a szentséget. Öröm számunkra,
hogy részesei lehettünk a Jézussal való első találkozásuknak és kívánjuk, hogy minél gyakrabban találkozzanak azzal, aki bennünket
mindennél jobban szeret.
Találkozás, várakozás, ünnep
Jelenleg minden kicsit más, nem olyan, mint amilyen szokott lenni.
A más az nem rossz, de megélhetjük rosszul is. Adventi koszorúnk
első gyertyája a hit fényét gyújtja meg szívünkben. A második a reményt lobbantja lángra. A harmadik az öröm fénye, a negyedik pedig
a szereteté.
Adventi szentmiséket és a gyertyagyújtásokat élőben közvetítjük a
plébánia Facebook oldalán. Köszönjük a hátteret önkénteseinknek.
Jelenleg érvényben lévő rendelkezések miatt az ünnepi miserend
előre láthatóan a közvetkezőképp alakul:

ÜNNEPVÁRÓ…
S. DUDÁS MÁRIA
Dércsipkés tájon
Jég ül a fákon
Szikrázó hóban
Tél szendereg.
Csillagos éjben
Mennyi fényben,
Ünnepre várva
Jő szeretet.
Hit, Remény, Béke,
Adventnek éke,
Mosoly varázzsal
Lelkünkre száll.
Víg öröm, csoda
Boldog napokba,
Karácsony táján
Majd ránk talál.

december 24.
december 25.
december 26.
december 27.
december 31.
2021. január 1.

16.30 óra
9 óra és 17 óra
9 óra
9 óra és 17 óra
16 óra
9 óra és 17 óra

István atya állapota folyamatosan javul. Hálásak vagyunk Istennek,
hogy ez az út elindult. Imáinkkal tovább kísérjük plébánosunkat a
teljes felgyógyulásig!
Istentől áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Molnár Dolli

Z88G# 7#NJ8

,,Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek.
Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában."
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Év végi hálaadó mise
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S zeretetben ga zd a g ünnep eket és rem ényteli bold og új éve t!

8

www.ulles.hu

„ JAJ, DE POMPÁS FA,
A KARÁCSONYFA…”
Az üllési Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai, tanulói és a Szülői Munkaközösségének tagjai nevében
szeretnék köszönetet mondani Lippai Ferenc és családja részére,
akik 2 darab fenyőfát ajándékoztak iskolánknak, ezzel is még szebbé
varázsolva a karácsonyvárást. Az egyik fenyőfa a Radnai utcai „Kis
iskolában” kapott helyet, ahol az 1. és 4. osztályos gyerekek díszítették fel a fát. A másik fenyőfa a központi iskola téli hangulatú auláját
ékesíti. Vízkereszt után a töves fenyőfák kiültetésre kerülnek az iskola
előkertjében.
Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!
Gyöngyösiné Simon Mariann
Szülői Munkaközösség elnöke

EGÉSZSÉGPERCEK:
FÓKUSZBAN A SZÉNHIDRÁTOK II. RÉSZ
A MÓRAHALMI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA (EFI)
ROVATA
Mindennapi energiaszükségletünk 45-55%-át kellene szénhidrátokból fedezni, azonban egészségünk szempontjából nem mindegy,
hogy milyen típusú szénhidrátból tesszük meg ezt.
Egyszerű vagy összetett szénhidrátot fogyasszunk?
Az összetett szénhidrátok (pl. keményítő, rostok) előnyben részesítendők az egyszerű szénhidrátokhoz, cukrokhoz képest. Ennek ellenére jelenkorunk táplálkozására sajnos jellemző, hogy a szükségesnél kevesebb összetett szénhidrátot és több egyszerű szénhidrátot,
azaz cukrot fogyasztunk.
Milyen formában fogyasszuk a szénhidrátokat?
A teljes értékű gabonákból készült élelmiszerek a szervezet számára egészségesebb szénhidrátforrások, mert nem csak a magbelsőt,
hanem a maghéjat (korpát) és a magcsírát is tartalmazzák. Teljes
kiőrlésű, korpát is tartalmazó lisztből készült növényi magvakkal kiegészített élelmiszereket, valamint a hántolatlan gabonaféléket (pl.
barna rizst) tekintjük teljes értékű gabonának. Minél több étkezésre
jusson teljes értékű gabonatermék és törekedjünk a változatosságra.
Használjunk teljes értékű gabonafélét az ételek elkészítéséhez (pl.
panírozás, sűrítés, süteménykészítés), újítsuk meg hagyományos
ételeinket (pl. töltött káposztába fehér rizs helyett árpa, rakott ételekbe barna rizs, tarhonya helyett köles).
Miért egészségesebb a teljes kiőrlésű gabona?
Azért, mert a magbélen felül a maghéj és csíra is belekerül a teljes kiőrlésű élelmiszerekbe. Ezen magrészek rostokban, ásványi anyagokban, valamint vitaminokban gazdagok, így számos jótékony hatásuk
van. Ezek közül az egyik legfontosabb az, hogy a magas rosttartalom
miatt segítik az emésztést és megakadályozzák a hirtelen vércukorszint emelkedést, javítják a glikémiás indexet.
EFI munkatársai

DUDÁS JULIANNA:

KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS
A mama sürög-forog,
A tata meg morog,
Ennyi mindennel
Úgyse leszel készen.

Hajnal lesz mire
Ennyi süteményt betöltöd
Gondolkozz! Legyen eszed
Rendeld a süteményt,

Miért nem veszed meg
a Bali étteremben készen?
Az a jobb, amit
Saját kezünkkel gyártunk.

És csak elébük teszed,
Megérkezik a család,
Jókat nevetnek,
Mert érezzük, hogy

Pláne mikor piskótát
Csokimázba mártunk,
Ő ezt nem érti,
Csak a pince kulcsát kéri.

Bennünket igazán szeretnek,
Ekkor zsörtölődés elszáll,
A házunkra áldásos
Karácsonyi szeretet
Madara száll rá.

Ettől a vérnyomását
Sűrűbben méri.
Hát nem tudod?
Hetvenet betöltöd.

"Egészségfejlesztés a Homokhátságon” című, EFOP-1.8.19-17-201700019 azonosítószámú projekt támogatásában.
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ISKOLAI HÍREK
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A 2019-2020-AS TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI

Soós Istvánnénak köszönjük a
képen látható szobanövényt,
amely a Fontos Sándor Általános Iskola központi épületének
a lépcsőfordulóját díszíti.

VERSENYEK EREDMÉNYEI

A 2019-2020-as tanév a kialakult helyzet miatt nagyon eltért a megszokottól. A tanulmányi versenyek megyei fordulóját és az országos
döntőt is elhalasztották. Így a szokásostól eltérően ezek megrendezése az új tanév elején történt meg.

MEGÚJULT A BETONPÁLYA
AZ ISKOLÁBAN

Köszönjük szépen Nagy Attila Gyula polgármester úrnak
és Üllés Nagyközség Önkormányzatának, hogy mindig figyelembe veszik és támogatják az általános iskola pedagógusai, diákjai kéréseit. Ebben a hónapban az ő
támogatásukkal megvalósult a pálya felújítása, új aszfaltcsík került
a feltöredezett, felpúposodott beton helyére. Az iskola betonpályája a testnevelésórák aktív helyszíne, a tanulók kedvelt délelőtti és
délutáni szabadidős elfoglaltságainak legfontosabb tere, amely most
megújult, balesetmentessé vált.

XXX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny
Papp Zombor a Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny megyei fordulóján első helyezést ért el, így részt vehetett az országos
döntőn. Az országos döntőre november 2-án került sor. Zsombor az
országos versenyen, a harmadik helyen végzett. Nagyon szoros volt
a küzdelem. Az első három helyen végzett tanulók eredményei csak
1-1 ponttal tértek el egymástól.
Sok szeretettel gratulálok a magam és az egész tantestület nevében
volt tanítványunknak. További sok sikert kívánunk!
XXVIII. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
Hódi Kristóf a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny
megyei fordulóján második helyezést ért el.
Sok szeretettel gratulálok az eredményéhez és remélem az idei tanévben is legalább ilyen szép eredménnyel büszkélkedhet majd.
Kocsisné Hecskó Ágnes

A Fontos Sándor Általános Iskola nevében békés, áldott karácsonyt
kívánok mindenkinek!
Hódiné Vass Magdolna
tagintézmény-vezető

TEODOROVITS FERENC TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY
Az ásotthalmi ORCHIS Természetvédelmi Egyesület tizennegyedik
alkalommal hirdette meg a természetvédelmi versenyt a Homokháti
kistérség általános iskoláinak. A versenyre iskolánként egy, háromfős csapat jelentkezését várták. A verseny lebonyolítása ebben a
tanévben eltért a megszokottól. Minden csapat a saját iskolájában
oldotta meg a feladatokat és online módon továbbította a versenyszervezőknek. A versenyzőknek négy feladatlapot kellett megoldaniuk, és plakátot készíteni egy helyi védettségű területről.
Iskolánkat képviselték: Nagy Zsanett (5.), Börcsök Csaba (6.) és
Hódi Kristóf (8.)
Csapatunk a III. helyen végzett.
Gratulálok mindhárom versenyzőnek.
Kocsisné Hecskó Ágnes
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
OLDALA
December az óvodában, bölcsődében
December 07-én nagy öröm érte az óvodásokat és bölcsődéseket,
hiszen eljött az intézménybe is a Mikulás.
Bár a terveinket módosítottuk, hiszen csak az ablakból találkozhattunk a Mikulással, de így is örömteli volt ez a nap is.
Korán érkezett az intézménybe minden kis gyermek, és a tízórai után
cipőtakarítással folytatták a napot! Amikor minden cipő csillogott,
akkor az ablakba tettük és várakoztunk verselve-dalolva.
Minden gyermeknek csomagot hozott a Mikulás, azt pedig köszönjük
a Kedves Szülőknek, illetve a Szülői Szervezet tagjainak, hiszen ők,
mint a Mikulás manói szorgoskodtak a csomagokkal.
Sajnos a parkban nem találkozhattunk a falu lakóival és így elmaradt
a nagycsoportosok műsora is. De ők készültek, titokban...és bár felvételről, de megnézhettük a kis műsort. Nagyon ügyesek voltak a
Kisvakond csoportosok.
Köszönjük a meglepetést és köszönjük a felnőttek munkáját is,
Náfrádi Szilvi, Bozsóné Tóth Zsani óvó néninek és Nagyné Nyerges
Mónika dajka néninek.
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakóinak nevében Áldott, békés,
szereteteben és egészségben gazdag Ünnepeket kívánunk!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói és dolgozói
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2021. JANUÁRI számának lapzártája
január 18-án, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail
címen – legkésőbb HÉTFŐN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő,
úgy ügyfélfogadási időben a 62/282-122 / 222 melléken
Balogh Márta ügyintézőt keresse!

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai út 37.

Határidőn túl beérkező cikkek,
hirdetések megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Péter Pál - Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani a Szociális Központ dolgozóinak, akik
anyukám Maróti Mihályné (Ica néni) gondozásában segítettek, lelkileg Nekem is támaszt nyújtottak! További kitartó munkát kívánok!

+3630 9636882

Gyuris Nándorné

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Sévity Zoránnak és Sévityné Papp Dittának november 21-én –
3430 grammal – Zorka nevű gyermeke,
Vér Istvánnak és Peták Alexandrának november 24-én – 3630
grammal – Botond nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK

Huszár Péter József és Jenei Mariann lakosok december 4-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Maróti Mihályné (szül: Nagypál Ilona) november 20-án (91 éves korában),
Tóth Péter december 9-én (78 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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