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minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat 
másolatával igazolja. 

A súlyos mozgáskorlátozottság ténye – a gépjárműadó-
mentesség megállapításhoz kapcsolódóan – 2012. július 1. 
napját követően indult szakhatósági eljárás során kiállított:

 elsődlegesen a rehabilitációs szakigazgatási szerv által 
a közlekedőképesség minősítéséről kiadot t 
szakvélemény másolattal, míg

 másodlagosan a Fot. szerinti fogyatékossági 
támogatás (MÁK általi) megállapításáról szóló 
hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául 
szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, 
szakvélemény másolattal, vagy

 magasabb összegű családi pótlékra jogosító 
betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003. 
ESzCsM rendele t  3.  számú mel lékle tében 
meghatározott igazolás másolattal igazolható.

Aki nem rendelkezik a felsorolt igazolások egyikével sem, 
Adóhatóságunknál kell, hogy kezdeményezze az eljárást. 
Kérjük, ebben az esetben hozza magával az összes orvosi 
papírját, valamint egy beutalót a háziorvosától a súlyos 
mozgáskorlátozott címen járó mentesség megindításához.

A 70 évet betöltött  a egyedülálló, természetes személy
következő évtől  100%-os mentességben részesül kérelemre
a magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában. 

Talajterhelési díjról:

A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, 
a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását 
szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- 
és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása 
érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt (továbbiakban: Kvt.).

A Kvt. 12. § (3) bekezdése szerint a talajterhelési díj 
egységdíjának mértéke 2012. február 1. napjától tízszeresére, 
120 Ft/m3 összegről 1.200 Ft/m3-re emelkedett.

A jogszabály változás célja, hogy a csatornarendszerre 
történő csatlakozásra késztesse az ingatlantulajdonosokat.

A talajterhelési díj mértékét (a fogyasztott víz mennyisége) a 
meghatározott egységdíj (1.200 Ft), valamint a település 
közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 
(1,5) határozza meg. Így településünkön 2012. február 1. 
napjától 1.800 forintot kell fizeti minden egyes elfogyasztott 
köbméter ivóvíz után azoknak, akiknek a fogyasztási helye 
nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára.

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
talajterhelési díjról szóló 51/2004. (XII. 16.) rendeletének 8. §-a 
értelmében kérelemre mentes a díjfizetés alól:

– az az egyedülálló természetes személy kibocsátó, aki 
70. életévét betöltötte

2019. december 31. napjával, vagy azt megelőzően,
– az a természetes személy kibocsátó, akinek a 

családjában az együtt élő közeli hozzátartozók egy főre 
számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, 22.800 Ft-ot.

A megfizete tt  tala jterhelési  dí j egy elkülöní te t t 
környezetvédelmi alapba kerül, amelynek a felhasználása 
korlátozott, kizárólag környezetvédelmi célokra lehetséges.

Valamint a 10. § alapján -Méltányossági kérelmet 
nyújthat be az a magánszemély kibocsátó, aki 2019. 
december 31-ig –a Zrt. igazolása szerint- a közcsatornára 
rákötött, és e rendelet 8. § (1) bekezdése alapján nem 
mentesülhet a díjfizetés alól. (2) A helyi adóhatóság a 
magánszemély méltányossági kérelme alapján az őt terhelő 
tartozást ,  valamint a kapcsolódó  bírság- vagy 
pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok 
megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli 
hozzátartozók megélhetését aránytalanul megnehezíti.  

A talajterhelési díj fizetése:
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, 

bevallania és önadózás keretében megfizetnie.

Az értesítőkben foglalt adatokkal, változás-bejelentéssel, 
gépjárműadó mentességekkel kapcsolatban további 
információt ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal 
(5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. sz.) adó irodájában, vagy a 
06-59/530-500 telefonszámon, illetve Kunhegyes Város 
honlapján kaphatnak: 

http://www.kunhegyes.hu
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