
FEHÉRGYARMATI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÖNKORMÁNYZATI ADÓHATÓSÁG KÖZLEMÉNYE 

 

Tisztelt Ügyfeleink!  

 

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő 2018. I. félévi pótlékmentes befizetési határidők a 

következők:  

 gépjárműadó, helyi iparűzési adóelőleg-részlet: III. 15. napját követő első munkanap (2018. 

III. 19.) 

 a talajterhelési díj bevallása és megfizetése: III. 31. napját követő első munkanap (2018. IV. 

2.) 

 

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi 

bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak postai készpénz-

átutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesíteni. Az önkormányzati 

adóhatóság által nyilvántartott adót az adózónak adónként, a megfelelő alábbi számlákra kell megfizetni: 

 

Pénzforgalmi számla megnevezése: Pénzforgalmi számlaszám: 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 

Gépjárműadó Beszedési Számla 
11744027-15403485-08970000 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat 

Helyi Iparűzési Adó Beszedési Számla 
11744027-15403485-03540000 

Fehérgyarmat Város Önkormányzat „Magánfőző által 

előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó” Számla 
11744027-15403485-10260009 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 

Késedelmi Pótlék Beszedési Számla 
11744027-15403485-03780000 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 

Bírság Beszedési Számla 
11744027-15403485-03610000 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 

Talajterhelési Díj Beszedési Számla 
11744027-15403485-03920000 

 

Készpénz átutalási megbízást (sárga csekket) a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal (4900, 

Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.) portáján illetve a második emelet 207-es és 217-es irodáiban lehet kérni 

ügyfélfogadási időben (Hétfő, Kedd, Szerda 8.00-12.00 13.00-16.00 óráig). 

Tájékoztatásul közlöm a Tisztelt Adózók részére, hogy a fenti határidőket követően teljesített 

késedelmes befizetés esetén adópótlék kerül felszámításra, melynek mértéke a mindenkori 

jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

 

Az adóhatóság felhívja a talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfeleink figyelmét a 

környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésének 2012. február 1. 

napján hatályba lépett módosítására, amely értelmében a díj 120 Ft/m³-ről tízszeresére, 1200 Ft/m³-ra 

emelkedett. Díjfizetési kötelezettség terheli azt a fogyasztót, aki a műszakilag rendelkezésre álló 

közcsatornára nem köt rá és szennyvízelhelyezést, egyedi szennyvíztározót alkalmaz. Az adózónak a 

2017. évről 2018. március 31-ig (ténylegesen az azt követően első munkanapig: 2018. április 2.-ig) kell 

önadózással bevallást adni és a díjat megfizetni. A bevalláshoz szükséges nyomtatványokat a 

Polgármesteri Hivatal 207-es irodájában személyesen igényelhetik a fenti ügyfélfogadási időben, 

valamint az adózók közvetlenül letölthetik a www.fehergyarmat.hu honlap Letölthető anyagok/Adó 

formanyomtatványok/Talajterhelési díj elérhetőségről. 

 

2013. év január 1. napjától gépjárműadó fizetési kötelezettség alól 

adómentességben/adókedvezményben az részesülhet, aki a súlyos mozgáskorlátozottságát az alábbi 

módon igazolja: 

 

http://www.fehergyarmat.hu/


1. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői szerv által 2012. március 30. napját 

követően kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással. 

A 2011. július 1. napját megelőzően kiállított  ún. "7 pontos igazolással", valamint a 2011. július 1. 

és 2012. március 30. napja között kiadott szakértői szakvéleménnyel rendelkező személyek 2013. 

évtől nem tekinthetők súlyos mozgáskorlátozottnak, így gépjárműadó-mentességre sem jogosultak. 

Ahhoz, hogy ezen személyek – függetlenül attól, hogy egészségi állapotuk évek, esetleg évtizedek 

óta véglegesnek tekintendő – adómentességben részesüljenek felülvizsgálaton kell részt venniük, és 

súlyos mozgáskorlátozottságukat megállapító új igazolást kell beszerezniük. (A „7 pontos 

igazolás” 2012. december 31. napjáig, míg a 2011. július 1. és 2012. március 30. napja között 

kiállított szakértői vélemény 2012. szeptember 15. napjáig volt felhasználható, azaz az 

adómentesség is csak eddig az időpontig biztosítható részükre.) 

A közlekedőképesség minősítése céljából, a szakvélemény kiadására irányuló eljárást a 

Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal 217-es irodájában lehet kérelem benyújtásával 

ügyfélfogadási időben (Hétfő, Szerda 8.00-16.00, Kedd, Csütörtök 8.00-12.00 óráig) 

kezdeményezni. A kérelemhez csatolni kell a házi orvos szakértői vizsgálat elvégzésére irányuló 

beutalót, valamint a fellelhető orvosi dokumentumok másolati példányát. 

Tájékoztatom, hogy a közlekedőképességében súlyosan akadályoztatottság tényéről a szakértői 

véleményt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal állítja ki, annak tartalmát az 

önkormányzati Adóhatóság nem bírálhatja felül. 

Az a súlyosan mozgáskorlátozott személy, aki a felülvizsgálaton 2013. január 1. napját követően 

vesz részt, annak az adómentesség csak az „új” szakértői vélemény kiállítását követő hónap 1. 

napjától biztosítható. 

 

2. Nagykorú személy esetében - aki már rendelkezik - a Magyar Államkincstár által kiadott, 

fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatályos hatósági határozattal, amely alapján 

megállapítható, hogy súlyos fogyatékossága mozgásszervi eredetű, illetőleg halmozottan 

fogyatékos és a fogyatékosságok közül legalább egy mozgásszervi. 

 

3. A 18. életévét be nem töltött személy esetében a Magyar Államkincstár (4400, Nyíregyháza, 

Mártírok tér 8.) által kiadott hatályos igazolással, mely bizonyítja, hogy a magasabb összegű családi 

pótlékot a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott 

mozgásszervi fogyatékossága miatt folyósítják, vagy azért mert a P) pontjában meghatározott 

többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül 

legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz. 

 

Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a 

értelmében 2017. január 1-től az iparűzési adóbevallás elektronikus úton (az ÁNYK alkalmazásával) 

az állami adóhatósághoz (a továbbiakban: NAV) is teljesíthető. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat 

nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak. 

 

Az esetlegesen felmerülő kérdéseivel kapcsolatban személyesen a fenti irodákban kollégáink, telefonon a 

06/44-510-236-os szám /133-as és /144-es mellékén illetve a hatosag@fehergyarmat.hu elektronikus 

elérhetőségen ügyfélfogadási időben állunk a rendelkezésükre. 

 

Fehérgyarmat, 2018. január 29. 

 

 

Dr. Fedics István 

aljegyző 

mailto:hatosag@fehergyarmat.hu

