
Nem az életkor, a jövedelem számít 

Szentes - Ne alanyi jogon, hanem az anyagi helyzet függvényében kaphassanak 
felmentést a kommunális adó fizetése alól a szentesi idısek, döntött még tavaly 
decemberben a város képviselı-testülete. 

A módosítás Horváth István nevéhez köthetı, aki 
ugyanakkor azt is szorgalmazta: egyéb esetekben, 
mint a lakhatási támogatás, szintén vizsgálják meg a 
kérvényezı anyagi helyzetét. Hangsúlyozta, hogy a 
rászorulókat kell támogatni. 
 
Idén januártól már csak azoknál a 70 éven felüli 
lakosoknál tekinthetnek el az adófizetéstıl, akiknek a 
havi jövedelme nem haladja meg a minimálbér 
másfélszeresét, azaz jelenleg közel 140 ezer forintot. 
Az, hogy a változás hány embert érint, egyelıre nem 
tudni – fogalmazott Tonnesné Kiss Ildikó, az adóiroda 
vezetıje. – A lakosok tudnak a változásról, már vizsgáljuk a kérvényeket. Az érintett 
korosztálynak talán a 10 százaléka fizet majd kommunális adót. 
 
A mentességre jogosultságot az adózónak kell bizonyítania például a 
nyugdíjfolyósítótól kapott igazolással. Az irodavezetı arra is felhívta a figyelmet, 
hogy március végén lejár az idén drasztikusan megemelkedett talajterhelési díj 
bevallásának benyújtási határideje. Mivel ez a díj Szentesen a tavalyi, 
köbméterenkénti 180 forintról 1800 forintra emelkedett, Tonnesné hangsúlyozta: még 
mindig érdemes megfontolni, hogy a lakosok rákössék az ingatlant a 
csatornahálózatra. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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