
BEVALLÁS 

a magánszemélyek kommunális adójáról 

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ 2016. FEBRUÁR 29.! 

(Benyújtandó Gödöllő Város Önkormányzat Adóhatóságához. Helyrajzi számonként és tulajdoni 

hányadonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

Ügyfélszolgálat: 2100 Gödöllő, Petőfi tér 4-6. 
 

   I. Bevallás fajtája    □ Megállapodás alapján benyújtott bevallás         □ Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás 

                                        (Amennyiben a tulajdonostársak nem önállóan kívánnak adózni, célszerű a megállapodást kitölteni) 

 

  II. Bevallás benyújtásának oka 

  □ Adókötelezettség keletkezése               □ Adókötelezettség változása                     □ Adókötelezettség megszűnése              

       Változás jellege:                                        Változás jellege:                                           Változás jellege:                                         

     □ Új ingatlan                                                                                                                 □ Ingatlan megszűnése (építmény) 

     □ Ingatlan szerzése                                                                                                       □ Ingatlan elidegenítése (építmény) 

     □ Vagyoni értékű jog alapítása                                                                                     □ Vagyoni értékű jog alapítása 

     □ Vagyoni értékű jog megszűnése                                                                               □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

     □ Bérleti jog alapítása                                                                                                  □ Bérleti jog megszűnése 

     □ Adóbevezetés       

 

 

  III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: 

 □□□□ év □□ hó □□ nap 

 

 

  IV. Ingatlan 
  1. Címe: 2100                                                              Gödöllő                                                                                        város 

                                                      közterület                   közterület jelleg            hsz.             ép.           lh.            em.         ajtó 

  2. Helyrajzi száma:                      /                     /                    /                 

  3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: 

  □ lakás 

  □ üdülő 

  □ hétvégi ház 

  □ nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga (önkormányzat vagy a Htv. 3.§ (2), (5). bek., 3/A. §-ban 

foglalt mentes tulajdonos) tulajdonában lévő lakás bérleti joga 

 

 

 

 

 



 

 

  V. Bevallás benyújtója 

  1. Bevallás benyújtó minősége:  □ Tulajdonos   □ Vagyoni értékű jog jogosítottja        □ Bérlő 

                                                                                      (haszonélvezeti jog)                         

  2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad:             /               

  3. Bevallásbenyújtó neve :                                                                                                                                        

  4. Születési helye:                                                               város/község, ideje □□□□ év □□ hó □□ nap 

  5. Anyja születési családi és utóneve:                                                                             

  6. Adóazonosító jele: □□□□□□□□□□  

  7. Lakóhelye: □□□□                                                                                                                                város/község 

                                                      közterület                   közterület jelleg            hsz.             ép.           lh.            em.         ajtó 

  8. Levelezési címe: □□□□                                                                                                                       város/község 

                                                      közterület                   közterület jelleg            hsz.             ép.           lh.            em.         ajtó 

 9. Elérhetősége (telefonszám, e-mail cím):                                                                                                                        

 

  V/A. Adómentességre szolgáló körülmények bejelentése 

  Kérem az adómentesség megállapítását az alábbi okra figyelemmel: 

  □ a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök. (határozat szükséges) 

  □ b) egyedülálló nyugdíjas, akinek a nettó jövedelme nem haladja meg a 85.500.-Ft-ot. (3 hónapnál nem régebbi 

           nyugdíjszelvény, vagy bankszámla kivonat szükséges) 

  □ c) nyugdíjas házastársak esetén az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 57.000.-Ft-ot. (3 hónapnál nem 

           régebbi nyugdíjszelvény, vagy bankszámla kivonat szükséges) 

  □ d) engedélyezett járda és útépítési beruházás (a beruházással kapcsolatos tulajdonos nevére szóló számla és engedély 

           szükséges) 

 

  VI. Több adómérték esetén a mérték megállapítására vonatkozó tények, adatok 

  1. A lakás, üdülő, hétvégi ház (a nem lakás célú épületrészek nélkül):                       m
2 

 

  VII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

                                                 □□□□ év □□ hó □□ nap                                                             

                    helység 

 

 

                                                                            

                                                         az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 



MEGÁLLAPODÁS 

adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 

 

I. Adónem        Magánszemély kommunális adója 

 

II. Ingatlan 

 1. Címe:   _________________________________________________________________________ város/község 

 közterület ___________________ közterület jelleg  _  hsz. _____  ép. _____ lh. ______ em. ______ ajtó  _____      

   2. Helyrajzi száma:  _____________ / _______ / ______  / _______  
 

III. Bevallás benyújtója 

 1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): _________________________________________________________________________  

 2. Születési helye: __________________________________________város/község, ideje: évhónap 

 3. Anyja születési családi és utóneve :________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele:  Adószáma:-- 

 5. Pénzintézeti bankszámlaszáma: -- 

 6. Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________ város/község 

     közterület__________________ közterület jelleg __  hsz.  ____ ép. ______  lh.  _____ em.  ____ ajtó 

 7. Telefonszáma: ________________________________   e-mail címe: _____________________________________  

 

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

   

   _________________________  év  hó  nap  _______________________________________  

 helység                                                                                                                     a bevallásbenyújtó vagy  képviselője 
                                                                                                                                                          (meghatalmazottja) aláírása 

 

V. Megállapodás 

Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy a II. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az 

adóval kapcsolatos kötelezettségeket a III. pont szerinti személy teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja. 

 

 Adóalany 2. 

 1. Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 2. Neve:  _________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: __________  

 3. Születési helye: __________________________________________ város/község,ideje: évhónap 

 4. Anyja születési családi és utóneve :________________________________________________________________________  

 5. Adóazonosító jele:  Adószáma: -- 

 6. Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________ város/község 

 közterület_________közterület jelleg _____  hsz. ___ ép. _____  lh. ______ em.  _____ ajtó 

           _______________________                      év  hó  nap                          ________  ________  

 helység             adóalany aláírása 
 



 Adóalany 3. 

 1. Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 2. Neve:  _________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: __________  

 3. Születési helye: __________________________________________ város/község,ideje: évhónap 

 4. Anyja születési családi és utóneve :________________________________________________________________________  

 5. Adóazonosító jele:  Adószáma: -- 

 6. Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________ város/község 

 közterület_________közterület jelleg _____  hsz. ___ ép. _____  lh. ______ em.  _____ ajtó 

    ___________________________  év  hó  nap                                             _________  ________  

 helység             adóalany aláírása 
 

 Adóalany 4. 

 1. Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 2. Neve:  _________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: __________  

 3. Születési helye: __________________________________________ város/község,ideje: évhónap  

 4. Anyja születési családi és utóneve :

 _______________________________ ________________________________________   

 5. Adóazonosító jele:  Adószáma: -- 

 6. Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________ város/község 

  ___________________________ közterület_______ közterület jelleg _____  hsz.  ____ ép.______  lh. ______ em.          ajtó 

   _________________________  év  hó  nap  _______________________________________  

 helység  adóalany aláírása 
 

 Adóalany 5. 

 1. Minősége:   Tulajdonos   Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 2. Neve:  _________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: __________  

 3. Születési helye: __________________________________________ város/község  ideje: évhónap 

 4. Anyja születési családi és utóneve : ________________________________________    

 5. Adóazonosító jele:  Adószáma: -- 

 6. Székhelye, lakóhelye:  ______________________________________________ város/község 

  ___________________________ közterület_______ közterület jelleg _____  hsz.  ____ ép.______  lh. ______ em.          ajtó 

   _________________________  év  hó  nap  _______________________________________  

 helység  adóalany aláírása 
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