
                                                                                                         
             Sárkeszi      Úrhida                  Nádasdladány    Kőszárhegy 

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 
J E G Y Z Ő J E 

8142 Úrhida Kossuth L. u. 66. 
 06-22-364-517 

e-mail u

 1

: jegyzo@urhida.h  
Érkezett: 
 

B E V A L L Á S 
zemély kommunális a magáns adójáról 

 
I. Bevallás fajtája:             �megállapodás alapján            �nem megállapodás alapján 
 
II. Bevallás benyújtásának oka: 
 

�adókötelezettség keletkezése  � változás bejelentése            �adókötelezettség megszűnése 

 

Változás jellege:   Változás jellege:                Változás jellege: 

� új ingatlan                   _________________  � ingatlan megszűnése 

� ingatlan szerzése       � ingatlan elidegenítése 

� vagyoni értékű jog alapítása              � vagyoni értékű jog     

             alapítása 

� vagyoni értékű jog megszűnése             � vagyoni értékű jog  

              megszűnése 

� bérleti jog alapítása               � bérleti jog megszűnése 

� földrészlet belterületbe vonása             � földrészlet külterületbe 

              sorolása 

� adóbevezetés 

 
III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:                                       
              

…………..év ……………..hó ………nap 
IV. Ingatlan: 
 

1. Címe:  ………ir.szám ……………………község ……………út ………..házszám 

2. Helyrajzi szám:  ………../…………/………./………. 

3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: 

�lakás   ……db ebből …………………címen mentes ……db 

�garázs  ……db ebből …………………címen mentes ……db 

�egyéb nem lakáscélú …..db ebből …………………címen mentes ……db 

�telek                ………………   címen mentes  � 

�nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga…………mentes � 

4. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ………………………………….címen 
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minősége: 

yoni értékű jog jogosítottja   �bérlő 

nkeze i jog    

 

. ulajdo i (jogosultsági) hányad: ………………………………………………………………. 

V. Bevallás benyújtója: 
 
      1. Bevallást benyújtó  

  �tulajdonos                    �vag

     Jog jellege: �kezelői jog �vagyo lő   

             �haszonélvezeti jog �használat joga 

             �(tartós) földhasználat joga 

2 T n

3.  Bevallást benyújtó neve: ……………………………………………………………….……… 

4.  Születési neve: ……………………………………………………………….………………… 

5. Születési helye: ………………………….város/község, ideje:……..év …..……hó …….…nap 

6. Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………… 

7. Adóazonosító jele: 

       

akóhelye:   ………ir.szám ………………………….város/község 

. ……ajtó 

.em. ….. ajtó 

 
I. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 

…………………,   ……………év ……………hónap …………nap 

…………………………………….. 

8. L

                       …………………………..ut/utca/tér  …………hsz ……em

9. Levelezési címe: ………ir.szám ……………………város/község 

                       …………………………..út/utca/tér ………….hsz…….

10. Telefonszáma: ……………………..     e-mail címe ……………………. 

V
megfelelnek. 
 
 
…
 
                                                                              

 
     … 

                                                                              Bevallást benyújtó vagy képviselője 
                                                                                           (meghatalmazottja) aláírása 


