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A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a 
második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 
410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú 
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli 
mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló 
adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok 
adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automa-
tikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. 2021. évtől a 
mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a 
GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó 
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” 
elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegy-
szerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással 
(ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír 
alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfél-
szolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy 
megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel 
továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet 
fordulni.  A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó 
tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 
számlájára kell megfizetni, valamint a 2020. december 31. 
napján fennálló túlfizetéseket is az önkormányzatnál lehet 
visszaigényelni.

További információt ügyfélfogadási időben a Kunhe-
gyesi 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.

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

 Adócsoport

A Vatikánban 2020-ban negyvenötödik alkalommal rendezték 
meg a 100 betlehem elnevezésű kiállítást, melyre A Magyar 
Kézművességért Alapítvány 27. éve juttatja el a magyar 
kézművesek alkotásait a római magyar nagykövetséggel 
együttműködve. Az alkotásokat a vatikáni zsűri választotta ki. 

A 2021. január 10-ig megtekinthető kiállítást ez alkalommal 
nem zárt térben mutatták be a járvány miatt, hanem a Szent Péter 
tere övező oszlopcsarnok egyik szárnyában felállított fából 
készült házikókban. Ez alkalommal hét magyar kézműves 
alkotását, melyek csuhéból, szalmából és fából készültek, 
válogatták be. 

A kiállítók közül ketten második alkalommal juttathatták el 
munkájukat erre a kiállításra, az egyik személy a kunhegyesi 
Czupp Pál fafaragó népi iparművész, aki munkája során 
figyelembe veszi a fa természetes szépségét. A mostani 
alkotásának alapját diófagyökérből vágta ki, ami két csúcsot 
alkot. A fakéregbe helyezett Mária-, József- és Jézus-alakokat 
pedig vadkörtefából készítette. Gratulálunk sikeréhez!

*   *   *
A JNSZ Megyei Múzeum által hirdetett 

helytörténeti és néprajzi pályázaton 2020-
ban 3. helyezést ért el Pál Imréné: Morzsák 
„ÉDES” életéből címmel ért munkájával, 
melyet elhunyt édesanyja naplója , 
visszaemlékezése alapján készített. 
Gratulálunk sikeréhez!
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