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A járvány ideje alatt is van közösségi élet Tófejen
A hazánkban jelenleg érvényes rendkívüli szabályok Tófej
közösségi életét is szoros korlátok közé kényszerítik. A jó hangulatú, igényes programok egy
kicsit kénytelenek otthon maradni.
Ismerve a helyi közösséget
nem meglepő viszont, hogy a speciális helyzet sem szegi kedvüket és csak azért is találnak megoldást a közösségi élet mozgatására.

Az online elérhető Istentiszteletet már két alkalommal tábori misére bővítették a helyiek, Bognár István plébános segítségével. A rendhagyó Istentiszteletet kizárólag autóval látogathatják a hívek, minden a járványügyi helyzet miatt érvényes szabályozás megtartása
mellett.
Anyák napja alkalmából pedig egy igazán kedves ötlettel
rukkolt elő a helybéli Virrasztó

Anyák napi dalcsokrot adtak elő.

László, vagy ahogy helyben ismerik: Laci bácsi. A hetvenedik
évét büszkén taposó harmónikás Szabó Petivel, a Delta zenekar frontemberével adott elő
egy anyák napi dalcsokrot.
Természetesen az ajándék
az interneten, Peti élő bejelentkezése segítségével jutott el az
édesanyákhoz.

A szerencsésebbek akár az
erkélyről, vagy a nyitott ablakon keresztül is élvezhették
a örömzenélést. A produkció
végén a két zenész is nagyrabecsülését fejezte ki azok
előtt, akik a nehéz időszakban a frontvonalban értünk dolgoznak.
Gellén Szilárd

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhetőa veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
A családtámogatások minden típusa igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsődleges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védekezés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a családközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.
– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentősen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén februárban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni védekezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszabbította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pótlékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei visszavonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogosultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli,
gondozza-e. Az édesanyák későbbi elhelyezkedését tekintve
fontos, hogy a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági
helyzetben jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a
munkaerőpiacon.
– A veszélyhelyzetre való tekintettel számos könnyítésről is
döntöttek. Melyek ezek?

– Aki a veszélyhelyzet ideje alatt betölti az állam által finanszírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizsga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltétele, hogy
az előbbi esetében az igénylő három év, míg egy tízmilliós CSOK
esetében két év folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen. A koronavírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. Annak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatástól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a babaváró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhelyzetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meghatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell személyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segítség, hogy április 27-től online is nyithatnak ilyen számlát.
– Mit tanácsol a hivatalos ügyek intézésekor?
– A Zala Megyei Kormányhivatal is kéri az állampolgárokat,
hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni hatékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősségvállalására szükség van, így a fentiek tekintetében számítunk
szíves együttműködésükre. A kormányablakok, okmányirodák,
valamint a kormányhivatali ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről
az alábbi linkeken tájékozódhatnak:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek/zalamegyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Csodák az ablakból

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környezetünk épített elemeire felfigyeljünk, azokat megismerjük és dokumentáljuk. Ezzel olyan kincsekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vettünk. A pályázat kiírói ugyanakkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványosságokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vártak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.
– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?
– A Zala Megyei Kormányhivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megismerésére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogékony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődését nagymértékben befolyásol-

Csatlakozva a #maradjotthon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrínyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített környezetünk kiemelkedő elemeinek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.
– A Zala Megyei Kormányhivatal hetedik alkalommal hirdette meg pályázatát,
amelyre a megyén, illetve idén
– a Nemzeti Összetartozás
évének tiszteletére –, már az
országhatáron túlról is várta
azokat az alkotásokat, amelyek
az épített környezetünk értékes
és meghatározó elemeire hívják fel a figyelmet. Az idei pályázattal a Zala Megyei Kormányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos eltöltésének elősegítésébe is bekapcsolódott, és minden pályá-

zót arra kért, hogy otthonról,
az ablakból kitekintve szerezzen inspirációt a feladathoz.
2020 a Nemzeti Összetartozás
éve, amely már nem csak a
történelmi múltunkra való
emlékezésről szól, hanem az
előttünk álló kihívások összefogáson alapuló leküzdéséről
is, egyben alkalmat teremt,
hogy a megpróbáltatásokban
még inkább eggyé kovácsolódott nemzeti kötelékünket az
épített kultúránkon keresztül is
bemutathassuk. Az otthon töl-

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gyakorolnak a szocializációs folyamatokra. Az épített környezet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy hatással van az épített környezetünk minőségének emelésére, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beruházói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyományosnak mondható fiatalokat
megszólító pályázatát a Zala
Megyei Kormányhivatal –
összegezte dr. Sifter Rózsa a
kezdeményezés célját.
A pályaművek beküldési
határideje után – ami lapunk
megjelenésének időpontjában
van – az alkotásokat szakmai
zsűri értékeli. A legkiválóbbak
díjazásban részesülnek, a legsikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresztül mutatják be.
Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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* Múltidézés Flam rajzaival „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
Minden relatív

– Milyen jó, hogy megöregedtünk, Jocó. Minket már nem
érint a Gyurcsány nyugdíjreformja.
(2009.03.19.)

Átpolitizált élet

– Képzeld Inci. A szomszédasszony egész nap azt leste a
függöny mögül, hogy hány Fideszes és hány MSZP-s jött
meglocsolni!
(2009.04.16.)

Libák egymás közt

– Tudjátok, hogy a kis Vukot Bajnainak hívják!... (2009.05.21.)

Fél évszázada ünnepelték
először április 22-én a Föld
napját az Amerikai Egyesült
Államokban. 30 éve vált igazán
elterjedt mozgalommá az amerikai egyetemista által elindított
kezdeményezés és Magyarország is az elsők között csatlakozott. 1990 óta tehát hazánkban is hivatalosan számon tartják ezt a dátumot. 50 éve 20
millió amerikai vonult utcára
április 22-én, és sokat elértek.
2020-ban is fontos, hogy cselekedjenek azok a döntéshozók,
akik a túlfogyasztásra épülő
gazdasági növekedést a környezet és a klíma védelme elé helyezik, pedig tudják, hogy a
korlátlan növekedés és a klímavédelem kizárja egymást.
A COVID-19 világjárvány
is megmutatta, hogy ha az
emberiség lassít és csökkenti a
fogyasztást, lehetőség szerint
kevesebbet autózik, máris sokat
tett a környezetéért. A nagyvárosok levegője tisztul és újra
láthatóvá vált felettük a csillagos ég. Ezek apró lépések eredményei, amelyek elérhetőek
anélkül is, hogy egy globálisan
terjedő vírus tenné próbára az
emberiség erejét.
A Föld Napja Alapítvány
(fna.hu) honlapján olvasható:
az elmúlt 5 év volt az eddigi
legmelegebb a Földön, a mérések 1900 körüli kezdete óta. A
következő 5 év pedig még melegebb lesz, ha nem változtatunk radikálisan életmódunkon.
Nemzetközi szakmai szervezetek szerint 10 évünk maradt,
hogy elkerüljük a 1,5 fokos
felmelegedést. Sokat tehetünk
10 év alatt, számos ország és
város hirdetett klímavészhelyzetet. Mit tehetünk mi? Sokat.
Zöldítsük a környezetünket,
termeljünk haszonnövényeket,
komposztáljunk, éheztessük a
kukát, ne vásároljunk csomagoltat, éljünk műanyagok nélkül, váltsunk környezetbarát termékekre, félkész/kész helyett
vegyünk és együnk friss hazai
árut, fogyasszunk kevesebb állati eredetű élelmiszert, ajándékozzunk élményt tárgyak helyett. Egyszerű példák, kicsinek
tűnő, mégis jelentős lépések saját és környezetünk egészségéért.

A témához kapcsolódó kreatív tevékenységekhez és informatív videókhoz érdemes körülnézni a honlapokon (pl.
fna.hu, eletszepitok.hu, hulladekmentes.hu), a Pinteresten
(pl. föld napja vagy earth day
keresőszavakkal), és persze a
YouTube-on is (pl. a Vászonzsákoslány csatornája). Az Amerikai Természettudományi Múzeum (American Museum of
Natural History) szintén évek
óta remek szemléltető videókat
tesz közzé a témában. A mellékelt infografika segítséget nyújthat az elinduláshoz, hiszen már
egy kis lépéssel is közelebb
kerülhetünk a környezettudatos
élethez. A képet eredetileg a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár kistelepülési könyvtári ellátásért felelős KSZR csoportja osztotta meg Facebookoldalán, ezért nem csak a háztartásokban alkalmazható tippeket ad, hanem kisebb könyvtárakban hasznosítható ötleteket
is tartalmaz. „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Összefogással és szolidaritással túl leszünk a nehézségeken
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével
Miközben küzdeni kell a
járvánnyal, életeket menteni,
betegeket gyógyítani, ezzel párhuzamosan a kór okozta nehéz
gazdasági helyzettel is csatázunk, sőt az újjáépítés is feladatokat ad. Zalaegerszeg az
elsők között lépett az országban. Az eddigi intézkedésekről
beszélgettünk Balaicz Zoltán
polgármesterrel.
– Áttekintettük valamennyi
önkormányzati intézmény helyzetét, működését, költségvetését, a veszélyhelyzet óta eltelt
időszak tanulságait és a koronavírus okozta világjárványt
követő gazdasági világválság
várható hatásai miatt megfogalmaztuk azokat a működési
irányelveket, melyek a radikálisan csökkenő városi bevételek
(pl. az iparűzési adóbevétel
jóval kisebb lesz) mellett is
garantálni tudják a fenntartás
biztonságát – mondja elöljáróban a polgármester.
– A közös teherviselés hogyan érinti Zalaegerszeget?
– Az országos járványügyi
védekezésből és a gazdaság
újraindításából a szolidaritás

jegyében az önkormányzatoknak is ki kell venniük részüket,
így a gépjárműadó eddig
helyben maradó része ezeket a
célokat segíti, ez Zalaegerszeg
esetében 280 millió forint
hozzájárulást jelent.
– Milyen tételek kiesése
apasztja tovább Zalaegerszeg
büdzséjét?
– A vállalkozások segítése
érdekében az idegenforgalmi
adót nem kell befizetniük az
érintett cégeknek, ez 30 millió
forint kiesést jelent a város
költségvetésében. A parkolás
ingyenessé vált. A Városgazdálkodási Kft. parkolási üzletágának éves szinten 300 millió
forint bevétele szokott lenni
parkolási díjakból. Ebből a cég
100 millió forintot átadott az
önkormányzatnak, amiből utakat, járdákat aszfaltozunk, 200
millió forint pedig a kft.-nél
maradt (dolgozók bérköltsége,
járulékok, üzemeltetés, temetkezési üzletág és kommunális
üzletág költségeinek kiegészítése, fűnyírás, parkosítás, virágosítás). A fenti három tétel
510 millió forintot jelent (ebből

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Balaicz Zoltán: – Két nehéz és szűk esztendő elé nézünk…

a parkolási díjkiesés kisebb
lesz, hiszen nem a teljes évet
érinti). Emellett még két fő saját bevételi formája van az önkormányzatnak. Az egyik az
iparűzési adó, amiből 2020-ban
rekord összeget reméltünk, 4,7
milliárd forintot terveztünk. A
válság hatására azonban sok
üzlet bezárt, gyárak álltak le,
munkahelyek szűntek meg, így
a kieső összeg akár milliárdos
tétel is lehet. A másik pedig az
építményadó, amiből 2020-ban
1 milliárd forintot reméltünk,
de valószínűleg ez is kevesebb
lesz. Emellett közel 170 millió
forinttal számolhatjuk az önkormányzati intézmények elmaradó bevételeit (nincsenek
fizetős koncertek, kiállítások,
színházi előadások, könyvtári
kölcsönzések, belépődíjak, stb.).
Összességében a járvány és a
gazdasági válság hatására tehát
2020-ban igen jelentős, 1,5-2,0
milliárd forintos kieséssel is számolhatunk, ami az áthúzódó hatás miatt valószínűleg 2021-re
is érvényes lesz. Két rendkívül
nehéz, szűk esztendő áll előttünk.
– Mit tesznek a működőképesség megőrzéséért?
– Már a járvány elején elkezdtük egy új, alternatív városi költségvetés kidolgozását.
A fő szempont a város működőképességének, az önkormányzat
fizetőképességének
megőrzése! Ennek biztosítása
érdekében első körben töröltünk minden idei programot,
rendezvényt, fesztivált, az ezekre szánt összegeket pedig járványügyi védekezésre csoportosítottuk át. Eddig egyébként,
március közepe óta közel 100
millió forintot fordítottunk védelmi kiadásokra (ezt tételesen
is be fogom mutatni a veszély-

helyzet végén – maszkok, védőfelszerelések, szociális étkeztetés, fertőtlenítés, tesztelések, stb.). Leállítottunk és töröltünk minden önkormányzati
forrásból tervezett felújítást,
fejlesztést, beruházást, aszfaltozást, útépítést, kifizetést. Csak
azok a projektek mehettek tovább, amelyek nem önkormányzati forrásból valósulnak
meg (pl. állami forrásból a Modern Városok Program, EU-s
forrásból a TOP program, vagy
egyéb pályázati támogatásoknak köszönhető programok).
Jelentősen beszűkülnek, sok
esetben megszűnnek 2020-ban
és 2021-ben a támogatási lehetőségeink (sportegyesületek,
civil szervezetek, kulturális
egyesületek, művészeti együttesek, stb.). A kieső bevételek
után rendelkezésre álló forrásból elsősorban arra koncentrálunk majd az idei évben és
jövőre is, hogy megőrizzük a
város működőképességét és az
önkormányzat fizetőképességét, hiszen fenn kell tartanunk
az 1269 önkormányzati dolgozót foglalkoztató intézményrendszert (orvosi rendelők,
ügyelet, bölcsődék, óvodák,
idősotthonok, szociális intézmények, múzeum, falumúzeum,
könyvtárak, színház, bábszínház, művelődési házak, stb.),
valamint fizetnünk kell a rezsit,
a számlákat, a takarítási, közvilágítási, és egyéb költségeket.
Most ezt kell megoldanunk,
erre kell a forrásokat biztosítanunk! Nem így terveztük!
Két nehéz és szűk esztendő elé
nézünk, amikor sok mindenre
nem fog jutni pénz, de hiszem,
hogy közös összefogással és
szolidaritással végül túl leszünk
a nehézségeken!
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Akkor most mi a fontos?...

Előbb utal a NAV
A Pénzügyminisztérium kérése alapján a NAV azzal próbál segíteni a jelenleg is működő kis- és középvállalkozásoknak, hogy a visszaigényelt áfát
rövidebb idő alatt utalja ki. A
NAV gyorsasága a jogalkotó
szándéka szerint támogatja a
vállalkozások likviditását.
Az érintett kkv-k az eddigi
75 nap helyett már 30 nap alatt
megkaphatják a nekik visszajáró pénzt. Az adózási előéletük
alapján megbízhatónak minősített kis- és középvállalkozások
pedig még korábban juthatnak
a visszaigényelt összeghez,
esetükben 30 napról 20 napra is
rövidülhet a kiutalás ideje.
Akik a veszélyhelyzet előtt – a
tisztességes adófizetők, és a költ-

• Bérfőzés

ségvetés kárára – megsértették
az adószabályokat, azaz kockázatos adózóknak számítanak,
továbbra is csak 75 napon belül
kaphatják vissza az áfát.
A jogosulatlan visszaigénylések kiszűrését és a folyamat
gyorsítását a NAV megduplázott ellenőrzési és kockázatelemzési erőforrásokkal segíti,
még differenciáltabb, több kockázati paramétert magába foglaló, széles körű kockázatelemzést végez a visszaigénylő adózóknál. Ehhez felhasználja az
online adatszolgáltatásokat, amelyek a legfrissebb információkkal szolgálnak a gazdasági eseményekről. Az Online Számla
rendszerből és az EKÁER adatokból nemcsak az adózók érté-

• Kereskedelmi főzés
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Szilvi és Zsuzsa régóta barátnők. Most telefonon tartják
a kapcsolatot. Zsuzsa észrevette, hogy Szilvit valami nyomasztja, rákérdezett:
– Mi a baj?
– Régóta ismersz, tudod,
hogy mindig rendkívül elfoglalt vagyok – mondja Szilvi.
– A sok feladat és határidő minden időmet felemészti. Nem
maradt időm az otthonommal
foglalkozni, mert mindig volt
valami fontosabb. Elfogadtam ezt a helyzetet, mert alig
voltam itthon. De most, hogy
itthonról kell dolgoznom, nem
érzem jól magam, és ez napról
napra egyre jobban nyomaszt.
Igaz, már korábban is próbáltam ezen változtatni. Tavaly berohantam egy lakberendezési áruházba, vettem
pár dolgot. Azonban otthon
már nem voltam elégedett az
eredménnyel. Az elmúlt napokban volt időm elgondolkozni ezen. De nem tudom,
most mit csináljak.
Zsuzsa érezte Szilvi hangján, most nem elég valamit
mondani. Most segíteni kell,
de megbántani se akarta.
– Tudod, lehet, hogy jó
ötletnek tűnik a réten szedett
virágot hazavinni, de otthon
soha nem lesz olyan, mint a
réten, a varázs elillan. Ezért,
ha igazán szép csokrot akarok, profi virágkötőhöz fordulok, aki érti a dolgát. Persze,
ez többe kerül. De megéri,
mert jobban fogod magad érezni, ami most fontos lenne…
– Értem, mit akarsz mondani, küldd át a lakberendező számát.
mxm lakberendezés:
30 916 3016
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• Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

kesítései, hanem beszerzéseik,
partnerkapcsolataik is nyomon
követhetők, és ugyancsak segítik a kockázatelemzést a nemzetközi információcserében érkező adatok.
A járványhelyzet miatt az
ellenőrzéseket a NAV elsősorban elektronikusan végzi. Ez
mind az adózók, mind a hivatal
munkatársai számára biztonságos ügyintézést tesz lehetővé.
Az ügyfelek is elektronikusan
(ELLUGY nyomtatványon) adják át bizonylataikat ellenőrzésre, csakúgy, mint ahogy a NAV
küldi az ellenőrzést lezáró
jegyzőkönyvet. A járványhelyzet előtt a NAV 2020 első
negyedévében csaknem 10 ezer
alkalommal végzett elektronikus módon ellenőrzést.
(Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága)

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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