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Tisztelt Adózók!

Pápa Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján 2016. évtől a magánszemélyeknek
a lakások után 15 000 Ft/adótárgy/év magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni.
Ez a tájékoztató az igénybe vehető mentességeket tartalmazza:
1. Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az az adóalany, aki január 1-jén települési
lakhatási támogatásban részesül. A települési lakhatási támogatást a Polgármesteri Hivatal
Emberi Erőforrás Osztályán lehet igényelni, ahol a jövedelmi és vagyoni helyzet alapján
bírálják el a kérelmeket.

A települési lakhatási támogatás jogosultsági feltétele az, hogy a háztartásban egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, ami jelenleg 28.500 x 2,5=71.250.-Ft, és a háztartás vagyonnal
nem rendelkezik.
A vagyon fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény
határozza meg:
b)1[1] vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű,
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a harmincszorosát (28.500 x 30 = 855.000.-Ft), vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát (28.500 x 80 = 2.280.000.-Ft)
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
Aki legkésőbb január 31-ig benyújtja kérelmét és megfelel a támogatás feltételeinek,
január 1-től jogosult lesz a támogatásra, ezzel együtt az adómentességre is.
2. Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az az adóalany, aki egyedül él és jövedelme nem
haladja meg a 85 500,-Ft-ot. A mentesség iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező
jövedelemigazolását.
3. Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az az adóalany, akinek január 1-jén az ápolásagondozása céljából ápolási díjat vagy települési ápolási támogatást folyósítanak. A
mentességre az adóalany akkor is jogosult, ha a támogatás jogosultja az adóalannyal egy
családban él.
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Az előzőekben felsorolt mentességek az adóévre állapíthatók meg, jogosultság esetén
minden évben igényelni kell.

4. Mentesül a kommunális adó megfizetése alól az az adóalany, aki fogyatékossági
támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy a magasabb összegű családi pótlékra
jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1.
melléklet I. rész A:2 mezőjében meghatározott hallási fogyatékos, A:3 mezőjében
meghatározott értelmi fogyatékos, A:4 mezőjében meghatározott látási fogyatékos, A:5
mezőjében meghatározott mozgásszervi fogyatékos, II. rész A:2 mezőjében meghatározott
pervazív fejlődési zavarok jogcímen magasabb összegű családi pótlékban részesül.
A mentesség iránti kérelemhez a fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát
megállapító határozatot, a magasabb összegű családi pótlékra jogosultság esetén a
kormányhivatal által kiállított hatósági bizonyítványt kell csatolni. A támogatásra jogosult
körülményeiben, illetve az adótárgyban bekövetkezett változást az adóalany a tudomásszerzést
követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz bejelenteni.
A mentességre vonatkozó kérelmet 2016. évben az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg
– március 31-ig –, az ezt követő években január 31-ig kell az Adóügyi Csoporthoz
benyújtani.
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban készséggel állnak rendelkezésre a Pápai Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Csoportjának munkatársai:
 személyesen ügyfélfogadási időben: kedden ½ 8-12 óráig, szerdán ½ 8-17 óráig,
pénteken ½ 8-12 óráig
 telefonon: 89/515-079, 89/515-080, 89/515-082 89/515-038 elérhetőségeken.
A települési lakhatási támogatás tekintetében az Emberi Erőforrás Osztály munkatársai:
 személyesen ügyfélfogadási időben: kedden ½ 8-12 óráig, szerdán ½ 8-17 óráig,
pénteken ½ 8-12 óráig
 telefonon: 89/515-075, 89/515-045, 89/515-044 elérhetőségeken
A bevallási határidő március 31., mely időpontig a bevalláshoz szükséges egyéb információkról
folyamatosan tájékoztatjuk a Tisztelt lakosokat.
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