
AZONOSÍTÓ: IA -1079.                                    ÉRVÉNYES: 2014. 01. 01. NAPJÁTÓL 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal        

4200 Hajdúszoboszló, Hősök  tere 1. 

Igazgatási Iroda - ADÓCSOPORT 

"B" épület/ fsz / 11. sz. irodahelyiség 

: 52/557-348   Fax: 52/273-587 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 
 

a ……… évi építményadó 50 %-os kedvezményének igénybevételéhez  
 

 

 

Adóalany neve: ……………………………………………… …………………….. 

 

Lakóhelye: ……..…………………………………………………………………….. 

 

Levelezési címe: …..…………………………………………………………………. 

 

Adóazonosító jele: ………..…………………………………………………………. 

 

Telefonszáma:…………………………………………………………………….… 

 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az építményadóval érintett lakás 

céljára szolgáló építmény: 

 

 A Major utcán, Isonzó utcán, Szurmai utcán, Kölcsey utcán, Bányász 

utcán vagy Szilfákalján iparosított technológiával épített (ideértve pl. 

házgyári paneles, öntött falas vagy blokkos technológiát is) 

társasházban található.  
 

 

A nyilatkozattal érintett ingatlan: 
 

Címe Helyrajzi száma 
  

 

 

 

……………………………………….., , ….…... év…………………hó……...nap 

 

…………………………………………………………                                                                                                                                                              

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 
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Ú T M U T A T Ó 

 

a "Nyilatkozat az építményadó kedvezmény igénybevételéhez”  

című nyomtatvány kitöltéséhez. 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva – Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, 

Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - a helyi sajátosságok és igények, az 

önkormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, valamint az egyes adóalanyok 

teherviselő képességének figyelembe vételével a helyi adókról szóló 22/2012. 

(XI.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) alkotja: 

 

4. § 
 

(1) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain belül: 

b.) a lakás céljára szolgáló építmény esetén 500 Ft/m2. 

 

5/A. § 
 

b.) pontja alapján 50 %-os adókedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha az 

építményadóval érintett lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az a Major 

utcán, Isonzó utcán, Szurmai utcán, Kölcsey utcán, Bányász utcán, Szilfákalján 

iparosított technológiával épített (ideértve pl. házgyári paneles, öntött falas vagy 

blokkos technológiát is) társasházban található. 

 

11. § 
 

(3) bekezdés 1. pontja alapján életvitelszerűen lakott lakás: bármely természetes 

személy a lakást az év jelentős részében, de legalább az adott naptári év felét 

meghaladó időtartamban otthonául használja, ebből szervezi az életét, rendszeresen 

innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan 

vonatkozásában folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen 

lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként 

a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. 

 

A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az 

adóhatóságnak. 


