
Tisztelt lakosság, tisztelt adófizető polgárok! 

Ingatlanadó, kutyaadó 2020 

Értesítjuk Önöket, hogy a 2019 december 31.-ig történt ingatlanbeli változásokat 

köteles az adóköteles polgár teljes vagy részleges adóbevallásban jelenteni 2020. 

január 31.-ig. Mindazok kötelesek adóbevallást tenni, akik 2019 december végéig 

vásároltak, ajándékba kaptak, örököltek illetve bírósági határozat által ingatlanhoz 

jutottak, illetve azok a kutyatulajdonosok, akik ezidáig nem adtak be adóbevallást. 

Szintén január 31.-ig kérhetnek ingatlanadó kedvezményt és kutyaadó alóli felmentést 

azok az adóköteles lakosok, akik az elmúlt év folyamán lettek rá jogosultak (tartós 

egészségi károsodást igazoló igazolvánnyal rendelkező lakosok, szorult anyagi 

helyzetben lévő ingatlantulajdonosok; a kutyaadó elengedésére pedig a 2019-ben, 

vagy korábbi években 70. életévét betöltött tulajdonosok), ellenkező esetben 

a lehetőség az erre az évre vonatkozó kedvezmény igénylésére lejár. 

Az ingatlanadó csökentésésre benyújtott kérvényhez mellékelni kell a következő 

dokumentumokat:  

a) Tartós egészségkárosdást igazoló igazolvány másolatát, 

b) a munkaügyi és szoociális hivatal által kiadott szorult anyagi helyzetet igazoló 

igazolást. 

 

Szemétdíj 2020 

A szemétdíj bevallást a szemétdíjfizetési kötelesség keletkezésétől számított 30 napon 

belül kell benyújtani a községi hivatalban a kalendáriumi év folyamán. A szemétdíjjal 

kapcsolatos változásokat (születés, elhalálozás, elköltözés, beköltözés…) az 

eseménytől számított 30 napon belül kell benyújtani a községi hivatalban 

a kalendáriumi év folyamán. 

Január 31.-ig kérhetnek szemétdíj kedvezményt azok az lakosok, illetve azokra a 

lakosokra, akik az elmúlt év folyamán lettek rá jogosultak (tartós egészségi károsodást 

igazoló igazolvánnyal rendelkező lakosok, szorult anyagi helyzetben lévő szemétdíj 

köteles lakosok, a 2019-ben, vagy korábbi években 70. életévét betöltött lakosok), 

ellenkező esetben a lehetőség az erre az évre vonatkozó kedvezmény igénylésére lejár. 

A szemétdíj csökkentésésre benyújtott kérvényhez mellékelni kell a következő 

dokumentumokat:  

a) Tartós egészségkárosdást igazoló igazolvány másolatát, 

b) a munkaügyi és szociális hivatal által kiadott szorult anyagi helyzetet igazoló 

igazolást. 

 



 

A további esetekben a szemétdíjra való kedvezménykérelmet a szemétdíj köteles 

személy január 31.-ig nyújtja be a községi hivatalban, illetve a csökkentésre való 

jogosultság keletkezésétől számított 30 napon belül.  

Tornagörgő község szemétdíj kedvezményt ad azoknak a kérvényt benyújtó  szemétdíj 
köteles lakosoknak, akik iratokkal tudják igazolni azt a tényt, hogy az adóköteles egyén 
több mint 90 napot nem tartózkodik vagy tartózkodott a község területén. 
A kedvezményjogosultságot a következő iratokkal lehet igazolni: 

a) Iskolalátogatásról szóló igazolás, amelyet a kérvényező egyidejűleg nyújt be 
internátuson való elehelyezést igazoló irattal, vagy magánszemély tulajdonában álló 
lakás bérleti szerződésének másolatával. 

b) Munkaszerződés, vagy munkaviszony fennállásának igazolása egyidejűleg 
munkászállón való elhelyezést igazoló dokumentummal, illetve magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti szerződésének másolatával.  

c) Bérleti szerződés vagy tulajdonlap annak igazolására, hogy az adóköteles személy 
más településen albérletben, illetve saját tulajdonát képező ingatlanban lakik, valamint  
becsületbeli nyilatkozat az év folyamán állandó lakhelyén kívül eltöltött napok 
számáról. 

d) Más településen vagy városban átmeneti lakhelyet igazoló okirat és az átmeneti 
lakhelyen fizetett szemétdíj bizonylat.  

e) A Tornagörgőn átmeneti lakhellyel rendelkező személyek az állandó lakhelyen 
fizetett szemétdíjról szóló befizetési okmányt bemutatásával mentesülnek.  

f) Szabadságvesztést  töltő vagy előzetes letartózatásban lévő személyért a kérvényező 
a fogvatartó intézmény fogvatartás tartamát igazoló dokumentum benyújtásával 
kérvényezheti. 

g) Szociális otthonban, nyugdíjas otthonban, gyermekotthonban elhelyezett 
személyért a kérvényező az intézmény által kiadott igazolással kérvényezi 
a kedvezményt, illetve felmentést. 

A kedvezménykérelmet nem lehet kizárólagosan becsületbeli nyilatkozat alapján 
kérvényezni. Amennyiben más okmányt a kérvényező nem tud a kérvényéhez csatolni, 
a kedvezményre nem jogosult.  

Bővebb információt az adóbevallással és a kedvezményekkel kapcsolatosan 

személyesen a községi hivatalban, illetve a 058/7961586 – os telefonszámon 

kaphatnak. Nyomtatványok a községi hivatalban, illetve a www.hrhov.sk weboldal 

Dokumenty című fiókjában találhatóak. 

 

http://www.hrhov.sk/

