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Fóld.í k Község önkorn ányzati xépviselö_tbtii lfl. . t.l.Íerh elés i d Ü ren d.l.tóh cz
(.jogllkotásrólszóló20l0'évicxxx.löFé.yr?'${.lapján)

A lcryczctl .iog\z!bá ly V árbaló kólctl cznén ye i kü lón öscn:

Tia'd.lni hahs: A l.tossáe cgyÉszének tehemmtesitése a maránszcmóltck
komnunális adó mcgi2étése alól

Gud!úgi h.tisl: Á l akossásol terhc ló kó2t. ck ncnr növekednck'

Xólrségl€6i hÚí!!i: a költsóqvclós loÍásai csóttenek'

Iv' Kö rn}.*ti köverkezméíy.j : Nincs

v Egészségi kóv.tk.zményei| Nincs

vl' AdminfuzlÍlii! lerbeker bcfolyÍ so ló lóv.lkaményci: Akedvc,ménvek. mentcsóeck
ne8áIlapi tásáró l hslározalot tel l r lbocsilan i, cz nöleli a2 adÍ in ÉÍlaliv tcrh.kcr '

vll A n€galtotis szilks.ges'cg.: A nagáíszcmólyék kommuná]h adójiban kcdvczmény.
m.nlcsé8b€. rés2.sülók kórénck kiterjesz(ése a lelepülés hclyi sajálosságai kóÍóbc
bnozó áldou tvállalásként elhmcn'. ü önkénles hj2oltói' polgáIón revékcnysógel
végzót.t. valamint a rcndszeÉs viQdókat és erc tck'ncnel adókcdvczményb.n. i]l
mentessógbcn Észesilvc ák l iv laBja it

vlll 4 ioBalkohs.lmlr!d&án.k tlrhr.ó *öl.|LPnfn)el: --_
lX' Áz alk.ln.2'|.toz Mükséges személyi. lze Íe7€ti! tárali és pénzüs}i fe|tét€l€k:
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Fóldeók Kö2sés Ö.Iomá.lzali Képviselaitestület . t.t.jl.rhelési dij rend€kréhu
(ajo3llkodsról szóló 20l0. ú!i cxxx. löré.y 18. !'_' 'l.pj'í)

A magánszcmélyck Lommuniljs adójában kedlezmén!, nentességbcn Ész.slilók ktÍón.k
lnÚj.s,tése a települós hclti $]áloságaj köÉbc lanozó áldo7allíIlalásként elnneflc a7
ihkmtes túzohó i. pol gá(íi lcvékcn ységel !égzók el, lalani nl a Íend srcIcs vóradókal és .Íc
rckInletlel adókedlezÍényben. jll' mcntcsó8bcn é!z.\illc akiv taBjait.
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