
 

 

ADATBEJELENTÉS 

 

a települési adóról 

 

Bordány Nagyközség Önkormányzata 

 

Benyújtandó az ingatlan- nyilvántartás szerint a „Bordányi- kiskertek” településrészen szántó, szőlő, 

gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep) nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott 

földrészletről (továbbiakban: ingatlan) önkormányzati adóhatóságához. 

 

(Helyrajzi számonként külön-külön kell az adatbejelentést benyújtani!) 

 

 

I. Az adatbejelentés fajtája: 

 

 

1. Nem megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés: □ 

 

2. Megállapodás alapján benyújtott 

adatbejelentés1:  □ 
1Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az 

adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. A megállapodást a 

„MEGÁLLAPODÁS adózással kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” című nyomtatványon lehet megtenni. 

 

II. Az adatbejelentő adatai 

 

 

1. Viselt neve (családi- és utóneve): 

2. Születési családi és utóneve: 

3. Születési helye: ________________________________________________ 

4. Születési ideje: ________ év ____ hó ____  nap 

5. Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________ 

6. Adóazonosító jel: □□□□□□□□□□ 

7. Adószám: □□□□□□□□-□-□□ 

8. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□ 

9. Bankszámlaszáma: □□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□ 

10. Lakóhely, székhely: 

□□□□______________________________________város/község 

_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 

11. Levelezési cím:  

□□□□ _________________________________________város/község 

_________ közterület  ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó. 

 

12. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén): 

_________________________________________________________________________ 

13. Telefonszám: ___________________ 

14. E-mail cím: _______________________________________________ 



 

 

III. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga 

 

1. Az adatbejelentő tulajdonos: □, a tulajdoni hányada: ____/____. 

2. Az adatbejelentő vagyoni értékű jog jogosítottja: □, a jogosultsági hányada: ____/____. 

Az adatbejelentő vagyoni értékű jogának jellege: 

2.1. □ Kezelői jog □ Vagyonkezelői jog □ Haszonélvezeti jog □ Használat joga 

 

 

 

IV. Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Új ingatlan 
2. □ Ingatlan szerzése (Pl. adásvétel, 

öröklés, ajándékozás, elbirtoklás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

5. □ Az adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek, az ingatlan-nyilvántartásban történő 

bejegyzése, átvezetése, feljegyzése 

6. □ Adóbevezetés. 

Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 

 

V. Adókötelezettség változására okot adó körülmény és időpontja: 

 

1. □ Az adóalap változása 

2. □ Egyéb: 

_________________________________________________________________________ 

 

Adókötelezettség változására okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 

 

VI. Adókötelezettség megszűnésére okot adó körülmény és időpontja: 

1. □ A ingatlan megszűnése 
2. □ A ingatlan elidegenítése (Pl. adásvétel, 

ajándékozás) 

3. □ Vagyoni értékű jog alapítása 4. □ Vagyoni értékű jog megszűnése 

5. □ Az adókötelezettséget megalapozó adatnak, ténynek, az ingatlan-nyilvántartásban történő 

törlése 

6. □ Egyéb:  

_________________________________________________________________________ 

 



Adókötelezettség keletkezésére okot adó körülmény időpontja:□□□□év□□hó□□nap. 

 

 

VII. Az ingatlan címe: 

 

 

1. Cím: 

□□□□,_____________________________________________________város/község 

   _________ közterület  ____ közterület jelleg ___ hsz. 

 

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________. 

3. Az ingatlan művelési ága 

□ szántó □ szőlő □ gyümölcsös □ kert □ rét 

□ legelő(gyep) □ nádas □ fásított terület □ halastó 

 

 

 

VIII. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (Htv.) biztosított törvényi 

adómentesség igénybevétele: 

 

 

1.  Az ingatlanon vállalkozási tevékenységet végez, illetve a vállalkozási tevékenység 

ahhoz kapcsolódik. (Htv. 52. § 26) pontja) 

 

 

 

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek 

 

_____________________ 

helység 

 

□□□□ 
év 

 

□□ 
hó 

 

□□ 
nap 

 

_________________________ 

Az adatbejelentő vagy képviselője 

aláírása 

Jelölje X-szel: 

 □ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az 

adatbejelentés aláírására jogosult állandó 

meghatalmazott 

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett 

pénzügyi képviselő 

 


