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TAPOLCAI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
PÉNZÜGYI IRODA – ADÓCSOPORT 
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.:87/511-159; Fax:87/511-164 
E-mail: adocsoport@tapolca.hu 

Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    

Azonosító száma:     __________________ 

Tapolca Gyulakeszi Raposka    átvevő aláírása 
  

ADATBEJELENTÉS 
a magánszemély kommunális adójáról 

   

I. Az adatbejelentés fajtája 
 Megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés    Nem megállapodás alapján benyújtott adatbejelentés 

  

II. Adókötelezettségre okot adó körülmény 
 Adókötelezettség keletkezése 

 Változás jellege: 

  új ingatlan (pl. új építés) 
  ingatlan szerzése (pl. vásárlás, öröklés) 
  vagyoni értékű jog alapítása 
  vagyoni értékű jog megszűnése  

 bérleti jog alapítása 
 földrészlet belterületbe vonása 
 adóbevezetés 

 Változás bejelentése 
 Változás jellege: 

  70. éves egyedül élő  
magánszemély mentessége 

 egyéb: ________________ 
_____________________ 

 Adókötelezettség megszűnése  
 Változás jellege: 

  ingatlan megszűnése (pl. lebontás) 
  ingatlan elidegenítése (pl. eladás) 
  vagyoni értékű jog alapítása 
  vagyoni értékű jog megszűnése  

 bérleti jog megszűnése 
 földrészlet külterületbe sorolása 
 adózó elhalálozása 

 

III. Adókötelezettségre okot adó körülmény időpontja 
 év  hó  nap 

 IV. Az adatbejelentő tulajdonjoga, vagyoni értékű joga, bérleménye, tulajdoni (jogosultsági) hányada 
  Tulajdonos 

 
 Vagyoni értékű jog jogosítottja 

Jog jellege: 

 kezelői jog,
 vagyonkezelői jog, 
 haszonélvezeti jog, 
 használat joga,
 (tartós) földhasználat joga, 

 Bérlő 

   
 V. Az adatbejelentő adatai 
 
 1. Adatbejelentő neve:  ________________________________________________________________________  

2. Születési neve:   ________________________________________________________________________  

3. Születési helye:  ______________________________ város/község, ideje:  év  hó  nap 

4. Anyja születési családi és utóneve:  ______________________________________________________________  

5. Adóazonosító jele:  

6. Lakóhelye:         ___________________________________________________________________város/község 

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

7. Levelezési címe:      __________________________________________________________________ város/község 

_____________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

8. Adatbejelentést kitöltő adatai: 
   Neve:________________________ Telefonszáma:____________________ E-mail címe: ____________________ 



 VI. Ingatlan     Tapolca Gyulakeszi Raposka 

 1. Címe:        ____________________________________________________________________város/község 

_________________________ közterület ____________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

 2. Helyrajzi száma:  

  VII. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája, száma és hasznos alapterülete 

  Egylakásos lakóépületben lévő lakás 
 

 db 

 

 m2 

 

 

  Több lakásos lakóépületben lévő lakás 
 

db 
 

m2  

 
Egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény 

 

db 
 

m2  

 
 Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga db 

 

m2  

 
 VIII. Előző/következő tulajdonos adatai 

 1. Neve: ____________________________________________________________________________________ 

2. Címe:         ____________________________________________________________________város/község 

_________________________ közterület _____________ közterület jelleg ___ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 
   

IX. Nyilatkozat az önkormányzati adómentesség igénybevételéhez 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi adókról szóló 21/2011. (XII.12.) Ör. 7. § (1) 
bekezdése alapján:” Mentes a magánszemély kommunális adófizetési kötelezettsége alól a 70. életévet betöltött, 
egyedül élő magánszemély a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti és ténylegesen (életvitelszerűen) is 
lakóhelyéül szolgáló építménye után.” 

Kijelentem, hogy háztartásomban egyedül élek, és a V. pontban megjelölt ingatlanon kívül más lakás 
tulajdonom, bérleményem nincs.  

 X. Nyilatkozat elektronikus ügyintézés választásához 

A természetes személy ügyfelek részére az Eüsztv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus 
intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is. Az online ügyintézéshez a  felhasználónak  
rendelkeznie  kell  elektronikus azonosításra  alkalmas  azonosítóval  (ügyfélkapus  regisztrációval)  
értesítési  tárhellyel,  valamint  nem lehet  tiltott  az  Elektronikus  ügyintézésre  vonatkozó  alap  
rendelkezése  a Rendelkezési  Nyilvántartásban  (https://rendelkezes.gov.hu/). 

Az elektronikus ügyintézést választom, ebben az esetben az önkormányzati hatóság minden 
küldeménye az ügyfélkapura érkezik. 

 

XI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek 

____________________ 
helység év hó nap 

___________________________________________________ 
az adatbejelentő vagy képviselője 

(meghatalmazottja) aláírása 

Jelölje X-el: Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az adatbejelentés aláírására 
jogosult állandó meghatalmazott 

Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

 
 


