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Boldog 50. évfordulót Dombóvár!

Pintér Szilárd polgármester és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár videós ünnepi köszöntője a képre kattintva tekinthető meg.
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Adj vért és ments meg 3 életet!

KI JELENTKEZHET VÉRADÁSRA? • aki betöltötte a 18. életévét, de még nincs 60 éves
• testsúlya meghaladja az 50 kg-ot • egészségesnek érzi magát.
Kérjük, személyi igazolványát, TAJ- és lakcímkártyáját hozza magával!
Dombóvári Véradó: Kórház rendelőintézet földszint, minden kedden és csütörtökön 9-14 óráig

Új helyszínen és időpontban
lesz a dombóvári véradás
Az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel
és a donorok biztonsága érdekében áprilisban
más helyszínen és időtartamban tartják majd a
dombóvári véradásokat.

Április 2-től a helyszín a kórház rendelőintézetének földszintjén a fizikotherápia tornaterme, a szokásos keddi és
csütörtöki nap megmarad, az időtartam pedig a korábban
megszokott helyett 09.00-14.00 órára módosul.
www.infodombovar.hu

A WHO összeállítása a koronavírus körüli tévhitekről
Ahogyan ez haváriák ese
tén lenni szokott, az új
koronavírusjárvány kap
csán is megjelentek a tév
hitek, egy súlyos problé
mára egyszerű módszere
ket kínáló megoldások.
A tudomany.hu összeállítása az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadványa alapján készült, célja a hiedelmek cáfolata és néhány alapvető kérdés tisztázása.
Az új koronavírus (2019-nCoV) megjelenése, gyors
terjedése váratlan kihívások elé állított bennünket,
az egész emberiséget érintő pandémiáról van szó. A
betegség tüneteit nagyjából ismerjük, mechanizmusát már kevésbé, hosszú távú egészségi hatásait pedig egyáltalán nem.
Ahogyan ez haváriák esetén lenni szokott, most is
megjelentek a tévhitek, egy súlyos problémára egyszerű módszereket kínáló, „valaki valakitől azt hallotta, hogy betonbiztosan működik” megoldások. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiadványa alapján készült összeállításunk célja a hiedelmek cáfolata
és néhány alapvető kérdés tisztázása.
• A hideg időjárás és a hó nem pusztítja el az új koronavírust
• A koronavírus nem terjed a szúnyogcsípéssel

• A forró fürdő nem akadályozza meg
az új koronavírus-fertőzést
• A kézszárítók nem pusztítják el az új
koronavírust
• Ne használjunk UV-lámpát a kéz
vagy más bőrfelületek fertőtlenítésére!
• A hőszkenner csak a lázas koronavírusos betegeket szűri ki
• Az egész test alkohollal és klórral való permetezése nem jó módszer a koronavírus-fertőzés elkerülésére
• A tüdőgyulladás, illetve az influenza elleni védőoltások nem védenek az új koronavírus ellen
• Az orr sóoldatos öblítése nem előzi meg a koronavírus-fertőzést
• A fokhagyma fogyasztása nem véd meg a koronavírus-fertőzéstől
• Az új koronavírus minden korosztályt megfertőzhet,
de az idősek és krónikus betegségben szenvedők
esetében általában súlyosabb a betegség lefolyása
• Az új koronavírus-fertőzés nem gyógyítható antibiotikumokkal
• Egyelőre nincs az új koronavírus megelőzésére vagy
kezelésére alkalmas gyógyszer
• A vízivás nem véd meg a koronavírustól
• Lélegzet-visszatartással nem lehet megállapítani a
fertőzöttséget
Bővebben a cikk a képre kattintva olvasható!
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A 70 év felettiek szerint a félelemmel teli dolgok túlélhetők
Nehéz megértetni az otthonmaradás fontosságát a 70 év felettiekkel,
mivel tapasztalataik szerint a félelemmel teli dolgok túlélhetők.
Olvassa el a teljes cikket, kattintson ide!

Hatezer műsort tettek
ingyenessé
A NAVA (Nemzeti Audio
vizuális Archívum), a
Rádióarchívum és az
m3.hu is ingyenessé
tette tartalmainak egy
részét, hogy a komolyze
ne, a különféle műsorok, a hangoskönyvek, a tévé
filmek és a sorozatok által az igényes szórakozás
és a korosztálytól független tanulás élményét fel
kínálva támogassa a minőségi otthoni időtöltést
– közölte az MTVA az MTI-vel.
Azt írták, a közmédia fontosnak tartja az élethosszig tartó tanulás támogatását, amelyre a jelenlegi időszak nem várt lehetőséget
teremt. Ezért a NAVA online szabadon hozzáférhetővé tette oktatási tartalmait a nava.hu oldalon, így már 6000 műsor áll a tanulni vágyók rendelkezésére, legyen szó bármely korosztályról vagy
a 25 tantárgy bármelyikéről.
A frissen megnyitott Rádióarchívum oldalán (https://archivum.mtva.hu/radio) folyamatosan bővül a kínálat, nemcsak tanuláshoz kapcsolódó, hanem széleskörű szórakoztató tartalmak
is rendelkezésre állnak. Így például ingyenesen meghallgathatók Rejtő Jenő- és Szabó Magda-kötetek, klasszikus és kalandregények, többek között a Kincses sziget, az Egri csillagok, a Pál utcai fiúk és sok mese a kisebbeknek.
Cikkünk folytatódik, kattintson rá!
www.infodombóvár.hu
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Böjt
Dr. Szabó
Tamás:

Az imádkozás elmélyülés, amely során olyan megoldások születhetnek meg bennünk a jelenlegi helyzetünket
illetően, amelyek máskor nem. És a hívő ember természetesen sugallatot, reményt, biztatást, megnyugvást, vagy
akár inspirációt is vár az imádságtól arra nézve, hogy mit kell tennie ebben a szituációban. Azt gondolom, hogy
általános szabályként az emberek bevezethetnék a kézmosás mellé a napi imádságot.

Minden kézmosás mellé imát!

A MÁRIA RÁDIÓ ELNÖKE SZERINT A JÁRVÁNY ÉLETMÓDUNK TÖRÉKENYSÉGÉRE IS TANÍT
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A virtuális kiállítás a képre kattintva megtekinthető.
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napos
zunk
fülhallgatót a40
rádióhallnagyböjti hogy
kihíváshoz
lehet
gatáshoz,
ne zavarják
csatlakozni.
egymást.
Ezrével adunk ilyet,
• A gyerekek
attól
függően, hitoktatása
mennyi támogatást
hiszen
a Máis azkapunk,
online térbe
került
riaát.
Rádió
a működését
is teljes
Gondoltak
rá, hogy
a
egészében
adományokból
rádió csatornáit
felajánl-fedezi,
ilyen kampányjákegy-egy
a feladathoz?
hoz pedig külön gyűjtéseket
• Régi elképzelésünk
szervezünk. Közzétettünk egy
ez, de a gyakorlatban még
nyolcpontos életforma-javaslanemami
tudtuk
megvalósítani,
tot,
imádkozásra
tanít. A
hiszen
a
gyerekeket
Facebook- oldalunkonelsősor40 nabannagyböjti
rövid videós
üzenetekpos
kihíváshoz
lehet
kel lehet lekötni, ezek elkécsatlakozni.
• A gyerekek
hitoktatása
is
szítéséhez
pedig
sok anyagi
az
online térbe
került kell.
át. Gonés humán
erőforrás
De
doltak
rá, hogy le
a rádió
nem teszünk
róla, csatorhogy
náit
felajánlják
a
feladathoz?
megvalósítsuk!
• Régi elképzelésünk
ez, de
• Húsvétkor
hogyan kapa gyakorlatban még nem tudcsolják össze a hívőket?
tuk megvalósítani, hiszen a
• Mindenelsősorban
nagy ünnepkor
gyerekeket
rövid
a magányos
emberek
bizovideós
üzenetekkel
lehet
lenyos ezek
órákban
üzenhetnek
kötni,
elkészítéséhez
peegymásnak,
dig
sok anyagikezdeményezés humán erőhetnekkell. De
beszélgetéseket,
forrás
nem teszünk le
róla,
akár hogy
élő megvalósítsuk!
adásban, akár a
• Húsvétkor
kapcsolháttérben
az hogyan
önkénteseinkják
a hívőket?
kel,össze
papokkal.
A pontos idő• Minden
ünnepkor aa
pontokat
a nagy
honlapunkon
magányos emberek bizonyos
www.mariaradio.hu-n lehet
órákban üzenhetnek egymásmajd megtalálni, itt lehet
nak, kezdeményezhetnek befeliratkozni az
is
szélgetéseket,
akárimákra
élő adásés ittakár
találhatók
az adomában,
a háttérben
az önnyokkal kapcsolatos
inforkénteseinkkel,
papokkal.
A
mációk időpontokat
is.
pontos
a honlaBernadett
punkon a Forgács
www.mariaradio.
hu-n lehet majd megtalálni,
itt lehet feliratkozni az imákra is és itt találhatók az adományokkal kapcsolatos információk is.
Forgács Bernadett
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Cégregiszter

Kereshetõ cégek
Kattints!

Hirdetésfelvétel
Kattints!

Varga Gábor dombóvári
keramikus-szobrász a Magyar
Művészeti Akadémia tagja lett

Varga Gábor dombóvári keramikus-szobrász februárban a Magyar Művészeti Akadémia tagja lett, amely komoly elismerést jelent számára.
Az ismert művésszel lakóhelyének műtermében készített riportot
a Tolnatáj Televízió.
A videó lejátszásához kattintson a képre.

envved_hirdetes38x89.ai 1 2020. 02. 13. 10
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PROFESSZIONÁLIS
KÁRTEVŐMENTESÍTÉS
a HACCP,
illetve az Integrált
Kártevőmentesítés (IPC)
előírásai szerint
SZOLGÁLTATÁSAINK

- rágcsálóirtás (egér, patkány)
- rovarirtás (csótány, légy,
ágyi poloska, bolha, hangya,
darázs stb.)

SZOLGÁLTATÁSAINKAT
AJÁNLJUK

- élelmiszeripari egységek
(étterem, pékség, cukrászat,
italokat forgalmazó és előállító
helyek stb.),
- üzemek, raktárak, irodaházak
- szálláshelyek (szálloda,
apartman, vendégház)
- társasházak
- intézmények (közösségi
épületek: óvoda, iskola, kórházak,
művelődési házak stb.) számára.

+36 70 209 4399
info@enwed.hu

A kijárási korlátozások sporthorgászatra vonatkozó alkalmazása
Hirdetményt adott ki a Horgász
Szövetség a kijárási korlátozá
sok sporthorgászatra vonatko
zó alkalmazásáról.
Hatályos: 2020.03.28-2020.04.11-ig,
illetve visszavonásig
1. A sporthorgászat egyéni szabadidős tevékenységként lehetséges, ha
a nem ugyanazon háztartásban élőkre vonatkozó távolságtartási
szabályok (másoktól legalább 1,5 m) betartásra kerülnek.
2. A horgász versenysport rendezvényeinek és minden egyéb horgászattal kapcsolatos eseménynek a megtartása tilos.
3. A boltok látogatása kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.
4. Az egyéni szabadidős tevékenység végzéséhez szükséges okmányok, engedélyek helyszíni kiváltása az értékesítési pontokra
(boltokra) vonatkozó járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges, az online vásárlás lehetősége továbbra is biztosításra kerül.
A cikk folytatása ide kattintva olvasható.
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Házhoz szállítás

A hirdetésekre kattintva megtekintheti
a házhozszállítást vállaló cégek bővebb ajánlatait.
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Online evangélikus
igehirdetés
vasárnaponként 10.30-tól élőben.

A legutóbbi igehirdetés megtekinthető a
képre kattintva.
Fotó: Dombóvár-Kaposszekcső-Csikóstőttős Társult Evangélikus Egyházközség

Katolikus Szentmise
közvetítés

Apróhirdetések
INGATLAN

TÁRSKERESÉS

Csomában főút mellett fekvő 3
szobás családi ház eladó. Érd.: 0630/438-1387

47/170/70 megbízható, egyedülálló, szorgalmas, férfi vagyok. Komoly
kapcsolat céljából keresem azt a
kedves, magányos, hűséges nőt,
aki sok szeretetre, törődésre vágyik.
Tel.: 06-30/3814-527

Dombóvár belvárosában 3. emeleti, 3 szobás, jó állapotú, szigetelt téglalakás eladó. Érd.: 0630/3377-800
Egyházaskozáron háromszobás,
90 m2-es családi ház felújított konyhával, fürdőszobával, központi fűtéssel /gáz, vegyes/, melléképülettel,
garázzsal eladó. Irányár: 7,9 MFt.
06-30/511-8783

JÁRMŰ
Simson motort vásárolnék, más
régi motor is érdekelhet, üzemképtelen is. 06-20/351-3711

VEGYES

KERESEK

Szemeskukorica, búza, napraforgó, árpa eladó. Tel.: 06-30/2705151, 06-30/556-0995

Palackot vásárolok (PB, ipari gáz).
Tel.: 06-20/9275-689.

Búza, kukorica, zab zsákolva eladó.
Tel.: 06-30/9562-815

ÁLLÁS

1 hónapra

csak 1000 Ft

Feladáshoz kattints ide!
Műanyag ablak (fix üvegezésű, tehát
nem nyitható, fehér színű, 150x150
cm-es) eladó. Tel.: 06-20/980-7788
ÁLLAT
Eladó 17 anyajuh és 13 bárány. Érd.:
70/703-74-28
Előnevelt csirke megrendelhető. Vörös kettőshasznú 430 Ft/db.
Master-kendermagos-kopasznyakú
440 Ft/db.Fehér húshibrid 480 Ft/db.
Ellenőrzött, vakcinázott állományból,
szállítással. 06-20/9391-895, 0620/5494-822
Karácsonyi bárányok, 8 hónapos
foxi szuka, háziszalámi 2.600 Ft/szál
eladó. Tel.: 06-30/473-7081

Gunarasi nyaraló eladó. Érd.: 0674/465-957, 06-30/240-8443
Dombóvár, Arany János téren felújításra szoruló családi ház eladó.
Ár megegyezés szerint. Tel.: 0670/575-9182

A legutóbbi szentmise megtekinthető a
képre kattintva.

Kiváló állapotú, minőségi, használt,
összeillő, cseresznye színű, fából
készült sarokvitrin, tv szekrény,
dohányzóasztal, telefon-újságtartó
komód kedvező áron eladó. Tel.:
06-30/442-7775
Dombóváron eladó 5 db ATLANTIC
elektromos fűtőradiátor /2021-ig
garanciával). Ár megegyezés szerint.
Tel.: 06-30/799-3912

Fox-Terrier 8 hetes kiskutyák oltva,
féregtelenítve, csippel eladók. Tel.:
06-20/5585-312
SZOLGÁLTATÁS

Best-Unio lakásfelújítás, ablakok,
ajtók cseréje és javítása, festés,
parkettázás, szigetelés, betonozás,
hideg-, melegburkolás, csatornázás,
sírok felújítása. 06-20/4038-400, 0620/3360-011

RÉGISÉG
Magas áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, faliórákat, porcelánokat, hagyatékot. 74/435-209.
Hagyaték felvásárlást, régi bútort,
dunyhát, ócskavasat, rossz akkumulátort, régi motorokat vásárolok,
lomtalanítást vállalok. 06-70/3108045

Gyászhírek
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Csalók húznak hasznot
az új koronavírus-helyzetből
Idős emberek otthonába próbál
nak bejutni azzal, hogy fertőtle
níteni jöttek, vagy épp korona
vírus tesztet készítenének.
Világszerte tapasztalható, hogy
az új koronavírus által terjesztett
járvány miatt a sebészeti maszkok
és más orvosi segédeszközök iránt
megnövekedett a kereslet, és egyre nehezebb ezek beszerzése. Ezzel párhuzamosan
megjelentek az olyan értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail címeken kínálják ezeket az árucikkeket megvétel-

A járványügyi helyzet új szakaszba érkezett. Dr. Darvai
László háziorvos, sok éves tapasztalata alapján osztja meg
javaslatait olvasóinkkal, melyeket érdemes megszívlelni,
betartani. A javaslatokat utasításként lenne célszerű kezelni,
hiszen rövidesen a válságkezelés olyan szakaszába érkezik,
ami – ha a fegyelmezettségünk
és felelősségérzetünk nem
javul – komoly korlátozó rendelkezések bevezetésével is
járhat. Kérjük, szokjanak hozzá,
hogy jelen helyzetben a fegyelmezettség ezrek életének a
megmentésével járhat.

1.

Mindennemű érintkezést kerüljenek ismerőseikkel, rokonaikkal és
munkatársaikkal. Családon
kívül a testi érintés TILOS!
Beszélgetések távolsága két
méternél ne legyen rövidebb
védőfelszerelés nélkül.
Mindenki
tegyen
meg mindent annak
érdekében, hogy ha foglalkozása nem az elsődleges
fontosságú munkakör (élelmiszer-vegyi áru boltok eladói, postai alkalmazottak,
szociális és egészségügy,
rendőrség, katonaság, ka-

2.

re. A gyanútlan vásárlók a megrendelés
után azonban a terméket sem kapják
kézhez, a pénzüket sem tudják visszaszerezni. Nemzetközi példák
alapján a csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válsághelyzetet, és klinikai vagy kórházi
dolgozóknak kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy a sértett hozzátartozója
megfertőződött, az orvosi ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

VÁLSÁGKEZELÉS A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS (COVID-19) IDEJÉN

A fegyelmezettség életet ment!
tasztrófavédelem,
stb.),
hogy otthonról dolgozhasson. Ha ez nem megoldható, védőfelszerelés nélkül
ne menjen dolgozni!
Ne használjanak tömegközlekedést. Nagyon ritkán vásároljanak.
Használjanak bankkártyát a
készpénz helyett.
A közzétett számok
csak irányadók: semmiféle közösségi rendezvényen ne vegyenek részt, a
fertőzőképesség nem attól
függ, hogy azon 100 vagy 40
fő van-e jelen. Amennyiben
a találkozások halaszthatatlanok, azokat tartsák szabad
térben, megfelelő távolságra
egymástól.
Ha teheti, hordjon
maszkot a lakásból
való kilépéskor, amennyiben emberekkel találkozni
kényszerül. Házi készítésű
maszkok viselése jobb a
semminél, de hordása hamis
biztonságérzetet okozhat,
a specialis félálarcokhoz
képest (FFP2 FFP3, melyek

3.
4.

5.

jelenleg még nem elérhetők)
csak csekély védelmet tudnak biztosítani. Mindenki
szerezzen be gumikesztyűt,
ha tud. Minden vásárlás,
ügyintézés maszkban és gumikesztyűben történjen.
Az egészségügyi létesítményeket meszszire kerüljék el. Tünetek
(láz, köhögés, torokfájás,
levertség, végtagfájdalmak,
esetleg légszomj) jelentkezése esetén TELEFONON
keressék háziorvosukat, aki
rendelkezik a további teendőkről.
Senki ne menjen
szentmisére, istentiszteletre! A járvány terjedésének a közoktatási-köznevelési intézményeken kívül
az egyik legfontosabb gócpontjai a közösségi terek.
Mindenki gyakorolja hitét
otthon. Kerüljék a bevásárlóközpontokat!
Az otthonukban is
szigorú rendszabályokat tartsanak be: hazajövetelkor első a kézmosás és

6.

7.

8.

a felsőruházat levétele, ezt
követheti minden más. Legyenek következetesek és a
családtagokkal is tartassák
be a szabályokat.
Fertőzött vagy fertőzésre gyanús tárgyak
(pl. fertőzésgyanús betegtől
átvett csomag, levél, eszköz)
két napos szellőztetése valószínűtlenné teszi az azokkal való járványterjesztést.
Az
iskolák-óvodák bezárása után,
amennyiben gyermekük az
utolsó óvodai-iskolai nap
óta eltelt 6-8 (biztonsági
okokból 14) nap után tünetmentes, nem tekinthető fertőzőforrásnak, így a
nagyszülőkkel való érintkezésének akadálya nincs! A
gyermekek a nagyszülőknél kiváló helyen vannak,
amennyiben szüleik a szabályokat betartják, és nem
fertőzik meg őket.
Semmiféle közösségszervezést, imacsoportot, gyermekek megőrzése céljából alakuló kez-

9.

10.

11.

deményezést ne támogassanak, azokon ne vegyenek
részt, és gyermeküket ne
helyezzék el ezeken a helyeken.
Személygépkocsival csak maszkot
viselő ismerőseiket szállítsák, ha ez elkerülhetetlen. A
személygépkocsi nemcsak a
személyek fizikai közelsége
miatt veszélyes, hanem a
kis, zárt tér miatt is.
Minél többet tartózkodjanak szabad
levegőn. Kertészkedjenek,
kiránduljanak. De csak a
családtagokkal!
A szabályok be nem
tartása legyen a kritika tárgya, ne pedig annak
betartása!
Az új típusú koronavírus által okozott
betegség fiatal, egészséges
emberekre nézve szokásos
vírusfertőzésként zajlik le.
A többnyire idős, krónikus
betegségekben szenvedőkben pár nap alatt halálos is
lehet.
LEGYENEK BÖLCSEK,
ÓVATOSAK
ÉS KÖVETKEZETESEK.

12.
13.
14.

15.

Dr. Darvai László
háziorvos
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Cégregiszter

Kereshetõ cégek
Kattints!

Hirdetésfelvétel
Kattints!

Átmeneti fizetési nehézség
esetén célszerű
csődvédelmet kérni
Ha a gazdálkodószervezet fizetésképtelenné válik,
vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül,
és kizárólag a NAVval szemben van tartozása, indo
kolt fizetési kedvezmény iránti kérelmet benyújtania.
Ha átmeneti fizetési nehézséggel küzd,
és más hitelezőknek
is tartozik, azonban
gazdasági helyzetét
tekintve van reális
esélye annak, hogy
idővel gazdálkodását rendbe tudja hozni és képes lesz tovább működni, indokolt lehet csődvédelmet kérnie – hívja fel a figyelmet az adóhatóság a honlapján.
A csődeljárás célja, hogy az adós cég a hitelezőivel egyezséget kötve elkerülje a fizetésképtelenséget, és tovább tudjon működni, ugyanakkor a hitelezőinek is méltányosabb
helyzetet biztosítson ahhoz képest, mint ha felszámolási
eljárásra kerülne sor.
A cikk folytatódik ide kattintva.
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Helyi hírek

Friss helyi hírek folyamatosan
az InfoDombóváron!

50 éve város Dombóvár Takács Istvánné előadása

Az új menetrend a képre kattintva tekinthető meg.

Fertőtlenítették
a buszmegállókat
Dombóváron
Március 28-án szombaton
Dombóváron is fertőtlenítették
a buszmegállókat.

Az előadás videója a képre kattintva látható.

Változik a dombóvári
buszmenetrend április 1-től

Kattintson!

Az erről készült képek megtekinthetők ide kattintva.
Felhívják a lakosság figyelmét, hogy szükség szerint több
alkalommal fogják megismételni a szakemberek a fertőtlenítést a veszélyhelyzet ideje
alatt, hogy ezáltal is segítsenek
a láthatatlan ellenség, a koronavírus elleni küzdelemben

Később lesz a lomtalanítás
Dombóváron

Megváltozott a Dombóvári
Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje
A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél
fogadási rendjével kapcsolatosan – a koronavírus
terjedésének megelőzése érdekében – alábbi
intézkedéseket hoztuk:

Dombóvár Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2020. április 13-tól 17-ig tervezett lomtalanítási akció a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel későbbi időpontban kerül megszervezésre, melyről
tájékoztatni fogjuk Önöket.

Érdemes átnézni az
szja-bevallási tervezeteket
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
szerint érdemes az szja-bevallási terve
zet átnézni, összehasonlítani a munkál
tatóktól, kifizetőktől kapott igazolások
kal és szükség esetén módosítani, majd
beküldeni, a tervezetek már két hete
elérhetőek a webes felületen – közölte
az adóhivatal szerdán az MTI-vel.

A jóvá nem hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az
áfa fizetésre kötelezettek kivételével – a május
20-ai határidőt követően automatikusan bevallássá válik.
Kiemelték, hogy aki olyan jövedelmet is
szerzett tavaly, amelyről a NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás (például magánszemélytől ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem), annak a bevallási tervezetet
ki kell egészítenie.
A közlemény szerint az ügyfelek - egyéni
vállalkozók és az áfás magánszemélyek kivételével – az idén is kérhetnek 6 havi pótlékmentes részletfizetést, ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó vagy
szociális hozzájárulás, és ezek összege nem
több mint 200 ezer forint.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

2020. március 16. napjától a személyes ügyfélfogadás kizárólag rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő vagy más úton
nem intézhető ügyekre korlátozódik (pl. anyakönyvezéssel
kapcsolatos feladatok).
A személyes ügyfélfogadás március 16-án (hétfőn) szünetel, egyébként hétfői, szerdai és csütörtöki napokon
8 órától 12 óráig állunk az ügyfeleink rendelkezésére.
Az ügyfélfogadás helyszíne: a korábban közölteknek megfelelően a Bezerédj u. 14. szám alatti ingatlan.
A kérelem-formanyomtatványok a fenti ingatlan portáján átvehetők, illetve a honlapunkról (www.dombovar.hu) letölthetők.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

Változtak a kommuniális
hulladék „zsákos” elszállításának
feltételei Dombóváron
A
vírus
okozta
fertőző betegség ter
jedésének megakadá
lyozása érdekében a
hulladékgyűjtő zsákok
személyes
átvételi
lehetőségét, valamint
a zsákok kiszállítását
szüneteltetjük.
A háztartásban keletkezett kommunális hulladék a szállítási napra bármilyen zsákban (1 db) kihelyezhető.
A cikk folytatódik ide kattintva.

