
Püspökladányi Közös Önkormányzati              4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. 
Hivatal Adóhatósága               Telefon: 517-129, e-mail: ado@puspokladany.hu  

B E V A L L Á S  
a magánszemély kommunális adójáról 

az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv., a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény és Püspökladány Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (III. 26.) rendelete alapján (benyújtandó az önkormányzati adóhatósághoz; helyrajzi számonként külön-külön kell 

bevallást benyújtani) (Kérjük, hogy a bevallás kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a túloldali kitöltési útmutatót!) 
I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás    Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás      
II. Bevallás benyújtója 
 1.  Bevallásbenyújtó minősége:      Tulajdonos           Vagyoni értékű jog jogosítottja             Bérlő 
     Jog jellege:  kezelői jog  vagyonkezelői jog  haszonélvezeti jog   használat joga  (tartós)földhasználat  
joga 
 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ____________ 
 3. Bevallásbenyújtó neve: _______________________________ születési neve: __________________________ 
 4. Születési helye: ______________________________ város/község, ideje: ______ év ________ hó ______ nap. 

5. Anyja születési családi és utóneve: _____________________________________________________________ 
6. Adóazonosító jele/adószáma: ____________________________ 7. Telefonszáma:________________________ 

 8. Lakóhelye: _____ ________________________ város/község ____________ u. ____hsz___ép___lh__em___ajtó 
 9. Levelezési címe:  _________________________ város/község ____________ u. ____hsz___ép___lh__em___ajtó 
III. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: _______ év _________ hó ____ nap. 
IV. Ingatlan 

1. Címe: 4150. Püspökladány, város ________________________u. _____hsz. _____ ép. ____lh.____em.____ajtó. 
2. Helyrajzi száma: _________/_________/_________/_________ 
3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: 
  Lakás   db, ebből _________________________ címen mentes   db 
  Garázs   db, ebből _________________________ címen mentes  db 
  Egyéb nem lakás célú építmény  db, ebből _________________________ címen mentes   db 
  Telek                __________________________ címen mentes      db 
   Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga ___________________ címen mentes     db 
4.  Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ________________________________________________ címen. 

V. A II. pontban megnevezett adóalany mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos társ(ak) és/vagy  
vagyoni  értékű jog jogosultjai: 

Neve Címe Tul. rész Anyja neve Születési helye és ideje 

     

     
VI. Bevallás benyújtásának oka: 
 Adókötelezettség keletkezése    Változás bejelentése                        Adókötelezettség megszűnése      

Változás jellege:      Változás jellege:                            Változás jellege: 
  Új ingatlan _______________________   Ingatlan (építmény, telek)megszűnése   
  Ingatlan (építmény, telek) szerzése    Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése   
  Vagyoni értékű jog alapítása    Vagyoni értékű jog alapítása 
    Vagyoni értékű jog megszűnése    Vagyoni értékű jog megszűnése 
  Bérleti jog alapítása    Bérleti jog megszűnése 
   Belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a  földterület   Az ingatlan nyilvántartásban művelés alól kivett  
 tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetése vagy területként nyilvántartott belterületi telek esetében a
 az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási 
  A külterületen fekvő termőföldnek minősülő telek művelés alól kivett  átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelésének  
 területként való ingatlan-nyilvántartási átvezetése megkezdése 
   Erdőnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilván-  Belterületen fekvő termőföld tényleges mező- 
  tartásban művelés alól kivett területre történő átvezetése, ha az Országos  gazdasági művelésének megkezdése 
  Erdőállomány Adattárban nem tartják nyilván   Külterületi telek termőföldként vagy tanyaként 
   Erdőnek minősülő telek esetében az az ingatlan-nyilvántartásban műve- történő ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
    lés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdő-  Teleknek minősülő földterület erdő művelési ágra  
    állomány Adattárból történő törlése   történő ingatlan-nyilvántartási átvezetése vagy az  
  A tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése 
                                                                                Tényleges mezőgazd.-i művelés alatt álló belterületi  
                                                              telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
VII. Egyéb közlemény:  (tulajdonos változás esetén az előző/új tulajdonos neve, címe) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Figyelem! Több tulajdonos által kötött megállapodás esetén egy példány megállapodást mellékelni kell.) 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

________________________________, 20___. ______________________ hó _____ nap 
 
  
 ______________________________________ 
 a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása  



1. A jelen adóbevallást ellenjegyzem: __________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 

_________________________________________________________ 

3. Adóazonosító száma: _____________________________________ 

4. Bizonyítvány / igazolvány száma: ___________________________ 

 

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 

aláírására jogosult állandó meghatalmazott:  � 

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: � 

Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi 

képviselő: � 

 
K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó 

a kommunális adó bevalláshoz 
  
A kommunális adó megállapításához ezt a bevallási nyomtatványt kell kiállítani annak a magánszemélynek, akinek a naptári év első 
napján tulajdonában, haszonélvezetében, tartós használatában olyan építmény vagy beépítetlen belterület telek van, amely után a 
települési önkormányzat kommunális adókötelezettséget rendelt el, illetve a már meglévő adókötelezettség változott, vagy megszűnt.  
Ugyancsak ezzel a nyomtatvánnyal teljesíti bevallási kötelezettségét az a magánszemély is, aki nem magánszemély (pl. az 
önkormányzat) tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, vagy a bérleti jog megszűnik. 
Figyelem: az adóbevallási kötelezettséget (a lakásbérlet kivételével) a tulajdonjog mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni 
értékű jog (pl. haszonélvezeti jog, tartós használati jog) alapozza meg. Tehát az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett jog csupán 
szerződés alapján nem keletkeztet bevallási kötelezettséget.  
Figyelmet érdemel, hogy a kommunális adókötelezettség csak olyan lakásbérleti jogviszony után keletkezik, amelyet nem 
magánszemély (pl. az önkormányzat) tulajdonában álló lakásra vonatkozóan kötött a bérlő a lakás tulajdonosával, haszonélvezőjével, 
tartós használatra jogosítottjával. (Közhasználatú kifejezéssel az ún. főbérlet esetén.) Nem keletkeztet tehát adókötelezettséget az 
albérleti jogviszony, amikor a bérlőtől bérel lakást a magánszemély (ez esetben ugyanis az albérletbe adó a bevallásra kötelezett).  
 
Az I. ponthoz:  
A bevallás fajtája megfelelő rovatába kell X jelet tenni.  
 
A II. ponthoz:  
A bevallás benyújtója rovatban meg kell jelölni, hogy milyen minőségben –, és ha vagyoni értékű jog jogosítottja, akkor milyen jogi 
jellegben nyújtja be a bevallást. A tulajdoni (jogosultsági) hányadot is fel kell tüntetni (pl: 1/2, vagy 50 %). E rovatban a bevallásra 
kötelezett magánszemély adatait is fel kell tüntetni. Amennyiben több tulajdonos van, és a I. pontban „Nem megállapodás alapján 
benyújtott bevallás”-t jelöl meg, és a megállapodást sem csatolja, úgy mindegyik külön ad bevallást. Ugyancsak ebben a rovatban kell 
feltüntetni - lakásbérlet esetén - az adókötelezett bérlő (társbérlő) adatait is. Mint arról korábban már esett szó, nemcsak a tulajdonjog, 
hanem az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog is megalapozza az adókötelezettséget. Ezért ha az ingatlant olyan 
vagyoni értékű jog terheli, amely az ingatlan-nyilvántartásba be van jegyezve, a tulajdonos(ok) és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottja(i) 
megállapodhat(nak), hogy ki legyen az adó alanya, illetőleg az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy 
tulajdonost is felruházhatnak. Ez esetben a valamennyi tulajdonos által írásban megkötött megállapodást (annak egy példányát) az 
önkormányzati adóhatósághoz legkésőbb az adóbevallással együtt kell benyújtania az adó alanyának. Ennek a személynek az adatait 
kell ez esetben feltüntetni. Amennyiben nem jön létre megállapodás, úgy a vagyoni értékű jog jogosultja lesz az adó alanya.  
 
A III. ponthoz:  
A törvényt az adókötelezettség keletkezését, változását, megszűnését jellemzően az év első napjához köti. Az adókötelezettség  
változás időpontja pl. az adásvételi szerződés ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés napja, öröklés esetén az elhalálozás napja.  
 
A IV. ponthoz:  
Ebben a rovatban a város közigazgatási területén található, az adókötelezettséggel érintett ingatlan adatait kell feltüntetni. Az 
önkormányzati rendelet a törvényi mentességen kívül csak a komfort nélküli lakást, a műemlék építményt és a csak mezőgazdasági célra 
használt és csak ilyen rendeltetésű, továbbá a mindenkor hatályos építésügyi szabályok és jelen állapotok alapján be nem építhető 
belterületi ingatlant sorolja a tárgyi adómentességi körbe.   
 
Az V. ponthoz:  
Ez a rovat a többi tulajdonostárs, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultjai adatainak feltüntetésére szolgál. 
Amennyiben a rovatok a feltüntetéshez nem elegendőek, úgy kérem, hogy betétlapot csatoljon. Ezt a rovatot azonban csak akkor kell 
kitölteni, ha nincs megállapodás.   
 
A VI. ponthoz:  
A bevallás benyújtásának oka: az önkormányzat ezt az adónemet 1999. március 1-től vezette be. Az adóalany a kódkockába tett X 
elöléssel jelölje a bevallás okát (pl. vásárlás esetén az adókötelezettség keletkezése kódkockába -, míg a változás jellegénél 
ingatlanszerzés jelölendő. Adókötelezettség megszűnése, és így a változás jellegénél az ingatlan elidegenítése pl. eladás. A változás 
bejelentése és jellege lehet pl. komfortfokozat változás, lakóház bontás-, építés-, használatba vétele, tulajdon mérték változás.)  
 
A VII. ponthoz:  
A közlemény részére kijelölt helyre kell beírni pl.: vétel esetén azt, hogy kitől vásárolta; eladás esetén, hogy kinek adta el; 
komfortfokozat-változás esetén a változás tényét (komfort nélküli lakás, ezért adómentes; komfort nélküli lakás komfortos lett, ezért az 
adómentesség megszűnt, stb.). 


