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A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, 

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó 

Adómentesség,adókedvezményigényléséneklehetısége2004.01. 31.-tıl gyakorlatilagmegszőnt. A 2011.
12. 31.-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló 5/1992. (IV.01.) önkormányzati
rendelet ezen idıponttól kezdıdıen 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére.
Ezek:
1.     mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2.     mentes a magánszemély tulajdonában lévı lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3.     mentes magánszemély tulajdonában lévı lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerősíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokrólbevallást nem kell
benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója 

Az errıl szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet5. §-a szabályozzaa kommunálisadóalól menteslakások(lakásbérletijogok) körét,de mivel a
rendelet 6 § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról – ez alapján a
kvázi kiesı bevételrıl – információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó
hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjármőadó, ahol kizárólag a
Gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.)által biztosított mentességek,
kedvezmények vehetık igénybe. 
 
Gépjármőadó mentességben részesült 1.377 adózó összesen 30.226.057.-Ft összegben az alábbi 
-        952 adózó, 25.045.106.-Ftérintett1 összegbena Gjt. 5 §-ban foglalt adómentességalapján
(leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek) 
-         425 Adózó 5.180.951.-Ft.-Ft összegben az Okmányirodában bejelentett – de a jármőnyilvántartásban 

Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény(Art.) 133 § és 134 § rendelkezéseinek megfelelıen -
kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követıen – 2011. évben engedélyezett adómérséklések
és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
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Építmény és telekadó
Adómérséklés:             4 db
Érintett összeg: 462.594.-Ft

Fizetési könnyítés:
 – részlet:               85 db       összege        639 041 819 Ft
 - fizetési halasztás: 12 db       összege         48.365 011 Ft

2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés  48 db, összege: 111.463.093.-Ft
2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés  10 db, összege   13.293.700.- Ft
Mindösszesen:                                                               124.756.793.-Ft

Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés       19 db
Összege:     594.947.- Ft

Fizetési könnyítés: 17 db
Összege:    325.274.- Ft

2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 221.264.-Ft

Gépjármőadó

Adómérséklés      54 db
Összege:   1.405.162.- Ft

Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 16 db

Összege:                 4.023.963.- Ft, ebbıl áthúzódó: 1.895.696.- Ft

Fizetésikönnyítéskoraz adómegfizetéséreaz eredetiesedékességtıl eltérı idıben(fizetésihalasztás)vagy
részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelıen.

[1] az „érintett összeg”közlésetájékoztatóadat,azonösszegetszámszerősíti, mely a kedvezményilletve
mentességijogosultsághiányábanelıírásrakerülne,mint fizetési kötelezettség,a törzskivetésösszegében
nem szerepel!)
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