
 Balotaszállás Községi Önkormányzat 

6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. 

Tel.: 77/442-098   Fax.: 77/542-000 
 

 
 

 

BEVALLÁS MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL 

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani! 

 

 

I. Bevallás fajtája  

s alapján benyújtott bevallás            

 

II. Bevallás benyújtásának oka  

 

 

 

    Változás jellege:  

Új ingatlan  

Ingatlan szerzése 

(pl.vásárlás, öröklés) 

Bérleti jog alapítása  

agyoni értékű jog alapítása  

agyoni értékű jog 

megszűnése  

dóbevezetés  

Belterületen fekvő, 

termőföldnek minősülő telek 

esetében a földterület tényleges 

mezőgazdasági művelésnek a 

megszűntetése vagy az 

ingatlan-nyilvántartásban 

művelés alól kivett területre 

történő átvezetése 

A külterületen fekvő, 

termőföldnek minősülő telek 

művelés alól kivett területként 

való ingatlan-nyilvántartási 

átvezetése 

 Erdőnek minősülő telek 

estében a földterületnek az 

ingatlan-nyilvántartásban 

művelés alól kivett területre 

történő átvezetése, ha az 

Országos Erdőállomány 

Adattárban nem tartják nyilván 

 Erdőnek minősülő telek 

esetében az ingatlan-

nyilvántartási művelés alól 

kivett területként nyilvántartott 

földterületnek az Országos 

Erdőállomány Adattárból 

történő törlése 

 A tanyaként történő ingatlan-

nyilvántartási bejegyzés törlése 

változása  

 

    Változás jellege:  

______________________

______________________ 

  

 

 

    Változás jellege:  

Ingatlan megszűnése (pl. bontás)  

ngatlan elidegenítése (pl. eladás) 

 Vagyoni értékű jog alapítása  

agyoni értékű jog megszűnése  

érleti jog megszűnése  

Az ingatlan-nyilvántartásban 

művelés alól kivett területként 

nyilvántartott belterületi telek 

esetében a telek művelési ágának 

ingatlan-nyilvántartási átvezetése és 

tényleges mezőgazdasági 

művelésének megkezdése 

Tényleges mezőgazdasági 

művelés alatt álló belterületi telek 

esetében a telek művelési ágának 

ingatlan-nyilvántartási átvezetése 

 Belterületen fekvő termőföld 

tényleges mezőgazdasági 

művelésének megkezdése 

 Külterületi telek termőföldként 

vagy tanyaként történő ingatlan-

nyilvántartási átvezetése 

 Teleknek minősülő földterület 

erdő művelési ágra történő ingatlan-

nyilvántartási átvezetése vagy az 

Országos Erdőállomány Adattárba 

történő bejegyzése 



III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:  
……………..év ……….hó …………nap 

IV. Ingatlan  

1. Címe: 6412 Balotaszállás, ________________________________________________ közterület 

______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó  

2. Helyrajzi száma: __________/__________/__________/__________  

3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény: ____________________________________________ 

 

V. Ingatlan jellemzői  

 

                          

akás                           Egyéb: ______________  

V. Bevallás benyújtója  
1. Bevallásbenyújtó minősége:  

 

 

 

(Jog jellege):  

 

 

 

 

(tartós) földhasználat joga  

2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _______/_______  

3. Bevallás benyújtó neve (cégneve): 

_________________________________________________________________________________  

4. Születési helye: ________________________város/község, ideje: ________év ______hó ____nap  

5. Anyja neve: _____________________________________________  

    Születési név (leánykori név):__________________________________  

6. Telefonszáma:_________________________, e-mail címe: __________________________  

7. Adóazonosító jele:___________________        Adószáma (cégek esetén):____________________ 

8. Statisztikai számjele (cégek esetén): ____________________________ 

9. Pénzintézeti számlaszáma: ____________________________________ 

10. Lakóhelye, székhelye:  

_____ _________________________________________________________________ város/község  

__________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó  

11. Levelezési címe: 

______________________________________________________________________ város/község  

_______________________________________ közterület ____________ közterület jelleg 

________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó  

 

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

 

_____________________       _________     ___________     ___________ 

 helység         év         hónap  nap 

 

 

 

 

  ___________________________________  
A bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 


