
TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Tisztelt Adózók! 

 

Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága ezúton tájékoztatja Önöket a 2021. évi Fizetési Értesítő 

levelek postázásáról. Azok az adózók kaptak postán keresztül vagy elektronikusan értesítést a 

számlaegyenlegükről, akiknek a fizetési kötelezettsége meghaladta az 1.000 Ft-ot. 

 

A gazdálkodók, egyéni vállalkozók és azon magánszemélyek, akik elektronikus ügyintézést kértek, 

kérjük, kísérjék figyelemmel elektronikus tárhelyeiket! Az elektronikus tárhelyek rendszeres 

ellenőrzése azért fontos, mert a cégkapura vagy ügyfélkapura megküldött hatósági iratokhoz kapcsolódó 

jogok akkor érvényesíthetők, ha a küldeményeket megfelelő időben átveszik/letöltik. 

 

A Fizetési Értesítők tartalmazzák az egyes adónemekben fennálló kötelezettségeket, túlfizetéseket és a 

fizetési határidőket. 

 

2021. évben az első félévi adófizetési határidő   MÁRCIUS 16. kedd, 

a második féléves adófizetési határidő    SZEPTEMBER 15. szerda. 

 

A fizetendő adók, egyéb kötelezettségek teljesítése a Jászberény Város Önkormányzatának az MKB 

Bank Zrt-nél vezetett számlákra történhet. 

 

SZÁMLASZÁMOK 

 

Építményadó számla 10300002-10697900-49020272 

Telekadó számla 10300002-10697900-49020289 

Magánszemély kommunális adója számla 10300002-10697900-49020296 

Helyi iparűzési adó számla 10300002-10697900-49020320 

Gépjárműadó számla, kizárólag a korábbi évről/évekről áthúzódó hátralékok megfizetésére, 

adóhatóságunk értesítésében szereplő összegek rendezésére 10300002-10697900-49020399  

Talajterhelési díj 10300002-10697900-49020351 

Bírság és végrehajtási költségek számla 10300002-10697900-49020337 

Késedelmi pótlék számla 10300002-10697900-49020344 

 

Adóhatóságunk által vezetett adószámlák tartalmáról elektronikusan az E-önkormányzati portálon 

ügyfélkapus belépéssel tájékozódhatnak. A portálon ellenőrizhető az adóztatott adótárgyak köre, az 

adóhatóság részére benyújtott bevallások, bejelentések és az előírt/törölt összegek. Az E-önkormányzat 

portál elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. 

 

FIZETÉSI MÓDOK 

 

A bankszámlavezetésre kötelezett jogi személyeknek utalással kell teljesíteniük a fizetési 

kötelezettségüket. Az Elektronikus Önkormányzati Portálon elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési 

kötelezettségek online befizetése is. A magánszemélyek részére a postázott csekkek QR kóddal vannak 

ellátva, amely alkalmassá teszi az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetést okostelefon segítségével. 

 

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS 

 

Tájékoztatjuk azokat a magánszemély adózókat, akik határidőben nem tudnak fizetni, hogy automatikus 

részletfizetési vagy fizetési könnyítési kérelmet nyújthatnak be elektronikusan vagy papír alapon. A 

törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén (pl.: az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető, 

ingó, ingatlan fedezet rendelkezésre áll stb.) fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezhető. A 

gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók kizárólag elektronikusan kérhetnek fizetéskönnyítést 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


könyvelési adatokkal alátámasztva. A kérelemhez szükséges adatlapok megtalálhatók az E-

önkormányzat portál felületén. 

 

Az egyéni vagy társas vállalkozóknak lehetőségük van helyi iparűzési adóban adóelőleg módosítást 

kérni, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el a fizetendő adóelőleg összegét. A helyi 

iparűzési adóelőleg módosítási kérelmet a fizetési esedékesség – I. félév 2021. március 16. napja - előtt 

kell benyújtani elektronikusan az irodánkhoz, számításokkal és könyvelési adatokkal alátámasztva. 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK 

 

Az ügyintézők az adózók nevének kezdőbetűjele szerint végzik feladataikat és fogadják az ügyfelek 

telefonos hívásokat: 

 

• Bagi Tibor: K +36 (57) 505 724 

• Bató Zita: B, kiemelt adózók +36 (57) 505 709 

• Kalicsné Dalmadi Erika: E, É, M, N, NY, S, +36 (57) 505 703 

• Kalmár Ferencné: F, G, Gy, J +36 (57) 505 705 

• Varga Zsuzsanna: A, I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS +36 (57) 505 717 

• Lányi László: H, L, O, Ó, Ö, Ő, T, TY +36 (57) 505 743 

• Nagy Gábor: SZ, +36 (57) 505 711 

• Sisa Boglárka: R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű +36 (57) 505 723 

 

A fizetési határidő elmulasztása esetén, a hátralék megfizetésének napjáig késedelmi pótlék kerül 

megállapításra. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 

érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének 365-öd része. 

 

További adóügyekről szóló részletes információkat Jászberény Város honlapján találnak. / 

www.jaszbereny.hu VÁROSHÁZA/Osztályok/Gazdasági osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek/ 

 
 
Tisztelettel:  Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal 

  Önkormányzati Adóhatósága 

 

http://www.jaszbereny.hu/

