Szöveges indokolás a 7. számú melléklethez
Magánszemélyek kommunális adója
A Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletet alkotott 2004.
évben a magánszemélyek kommunális adójáról. E rendelet rendelkezik az adómentességről,
mely szerint mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól, az aki a település
területén kommunális beruházást hajt végre, és számlával igazolja a beruházás költségét,
annak összege – központi támogatással csökkentve – eléri, vagy meghaladja a helyi adó éves
összegét. Ha a beruházás összege meghaladja az éves adó összegét, úgy az adóból történő
levonási jog legfeljebb tíz naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető.
Mentes az adófizetés alól a határozattal mentesített, új építésű lakások (építmények) az
eredeti mentességi idő lejártáig. Mentes az adó alól az ingatlan nyilvántartási állapot szerint
állattartásra, vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy az állattartáshoz,
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, feltéve hogy az épületet az adóalany
rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységhez kapcsolódóan használja,
amennyiben az épület hasznos alapterülete együttesen nem haladja meg a 150 m2-t. Mentes
továbbá az építési tilalom alatt álló telek.
Gépjárműadó
Mentesség: A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§. f) pontja alapján
mentességet élvez a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú,
a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő a tulajdonában
lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után legfeljebb 13.000
Ft-ig. A mentesség mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi
után jár.
Kedvezmény: A rendelet 8. § (1) bekezdés alapján 20%-os adókedvezmény illeti meg azon
autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény
jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki
feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet)
5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztályjelzéssel (kóddal) ellátott.
A (2) bekezdés alapján 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a
nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet
5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi
osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

