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BEVALLÁS 
a magánszemély kommunális adójáról 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, adóhatóságához. 

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet alapján 

 

 
 

III. Adókötelezettség (megfelelő rész aláhúzandó!): 

keletkezésének            változásának             megszűnésének 

időpontja: _________év ______________ hó ___ nap 
 

  IV. Ingatlan (A megfelelő helyre tegyen X-et!) 

Címe: ___________________________________________________________________ község 

__________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. ____ 

 

Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______                 

 

Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma 

� Lakás ••db,               Nagysága: ……………………………m2 

� Garázs ••db,               Nagysága: ……………………………m2 

� Egyéb nem lakás célú építmény ••db,               Nagysága: ……………………………m2 

• Telek                           Nagysága: ……………………………m2 

� Nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga __________________ címen mentes • db 

� Önkormányzati rendeleti adókedvezmény ___________________________________címen 
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VI. Előző/következő tulajdonostársak adatai: 

 

1. Neve (cégneve): ____________________________________________________________________ 

Születési helye: _______________________________város/község, ideje: ______ év ___ hó ___ nap 

Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________ 

Adóazonosító jele: ____________________________ Adószáma: _______________ - __ - ___ 

Székhelye, lakóhelye: ______________________________________________________város/község 

___________________________közterület ________ közterület jelleg __________ hsz. __________ 

 

2. Neve (cégneve): ____________________________________________________________________ 

Születési helye: _______________________________város/község, ideje: ______ év ___ hó ___ nap 

Anyja születési családi és utóneve: ______________________________________________________ 

Adóazonosító jele: ____________________________ Adószáma: _______________ - __ - ___ 

Székhelye, lakóhelye: ______________________________________________________város/község 

___________________________közterület ________ közterület jelleg __________ hsz. __________ 

 

 

 

Nyilatkozat 
 

 

Kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlanon kívül további lakóházzal nem rendelkezem Csávoly község 

illetékességi területén. 

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek! 

 

 

Csávoly, …….... év. …………..................... hó.....................nap 

 

 

 

  .............................................................................  

 bevallásbenyújtó vagy képviselője 

 (meghatalmazottja) aláírása 
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35/2008. (XII.31.) PM rendelet alapján  

 

MEGÁLLAPODÁS  
magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 

Kérjük, hogy a nyomtatvány „_” mezőinél, a megfelelő rovatot értelemszerűen „x” jellel szíveskedjék jelölni. 

 
II. Ingatlan 

  1. Címe:  ____________________________________________________________________________________ város/község 

   ____________________________________ közterület _________ közterület jelleg ____ hsz. ___  

  2. Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

  

 III. Bevallás benyújtója 

 1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): __________________________________________________________________________ 

 2. Születési helye: ____________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 3. Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________________________________ 

 4. Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 5. Statisztikai számjele: - - -  

 6. Pénzintézeti számlaszáma: - -  

 7. Székhelye, lakóhelye:  __________________________________________________________________ város/község 

  ______________________________________ közterület __________ közterület jelleg ______ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

 8. Telefonszáma:___________________________________, e-mail címe:___________________________________________ 

  

IV. 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. 

 Minősége: _ Tulajdonos   _ Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 Neve: ____________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: _____/_____ 

 Születési helye: ____________________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye/lakóhelye:  _____________________________________________________________________ város/község 

 ______________________________________ közterület __________ közterület jelleg ______ hsz. __ ép. __ lh. __ em. ___ ajtó 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 

adóalany aláírása 

 Adóalany 3. 

 Minősége: _ Tulajdonos   _ Vagyoni értékű jog jogosítottja 

 Neve: _________________________________________________________ Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ______/_______ 

 Születési helye: ______________________________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

 Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________________________ 

 Adóazonosító jele: Adószáma: - -  

 Székhelye/lakóhelye:  _____________________________________________________________________ város/község 

 ___________________________________ közterület __________ közterület jelleg ______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 

adóalany aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ! 

 

CSÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET 5/1996. (XII.26.) számú 

rendelete a magánszemélyek kommunális adóról 

 
2.§ Kommunális adókötelezettség terheli: 

a) a lakást, 

b) nem lakás céljára szolgáló épületet (gazdásági épület, garázs, állattarást szolgáló épület, magtár, üzlet, műhely, stb.) 

c) beépítetlen belterületi földrészlet (telek) 

d) nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogát  

 

3.§ Az adó alanya az a magányszemély, aki: 

a.) a naptári év / a továbbiakban: év/ első napján a 2.§-ban megjelölt építmény, vagy földrészlet tulajdonosa, nem 

magánszemély tulajdonos esetén a lakás bérlője. 

b.) adó alanya a külföldi magánszemély is, feltéve, hogy adómentességét jogszabály, vagy viszonosság nem 

biztosítja. Viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter állásfoglalása az irányadó. 

c.) ha az építmény, vagy a földrészlet az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (kezelői jog, tartós 

földhasználat, a használati joga – ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is – a földhasználat és a 

lakásbérlet) terheli, a tulajdonos és a vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult személy megállapodása 

(nyilatkozat) szerinti személy, megállapodás hiányában a vagyoni értékű jog jogosultja (továbbiakban: 

tulajdonos) az adózó. 

d.) több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által 

írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban ezen bekezdésben foglaltaktól el lehet térni. 

e.) az év első napján a telek tulajdonosa. Az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog illetőleg több 

tulajdonos esetén a d) alapján tulajdonos. 

f.) lakásbérlőket a bérleti jog arányában terheli az adókötelezettség. 

 

4.§ (1) Adókötelezettség keletkezik: 

a.) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján 

keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy a nélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a 

tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. 

b.)  Tulajdonosváltozás esetén a tulajdonjog bejegyzés évét követő év első napja. 

c.) Lakásbérleti jog keletkezését követő év első napja 

d.) Telektulajdon esetén a belterületté minősítés, illetőleg az építési tilalom feloldását követő év első napján. 

(2) Az adókötelezettség megszűnik: 

a.) építmény megszűnése évének utolsó napja 

b.) az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség 

c.) tulajdonos váltás esetén a tulajdonjog bejegyzés évének utolsó napján 

d.) lakásbérleti jog megszűnése esetén a megszűnés évének utolsó napján 

(3) Az épület használatának szüneteltetése az adókötelezettséget nem érinti. 

 

5.§. Az adó mértéke 

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogviszonyként a következő: 

a.) lakás, családi ház    4.000,- Ft 

b.) lakásbérleti jogviszony:    4.000,- Ft 

c.) gépjárműtároló:     2.000,- Ft 

d.) üzlet, műhely, telek és egyéb építmény  5.500,- Ft 

6.§. Adómentesség, adókedvezmény 

 

Mentes a kommunális adó alól: 

(1) szükséglakás 

(2) az a magánszemély, aki rendszeres szociális segélyben, vagy rendszeres szociális járadékban részesül 

(3) az a lakás amelyik az 1996. január 1-je után újonnan épült, a használatbavételi engedély kiadásától számított 5 

évig. 

(4) kedvezőtlen fekvési adottságuk miatt az Árpád utcai káposztás-kertek, kivéve a 256, 257 Hrsz. alatti építmények 

(5) 50%-os adókedvezményben részesülnek a Józsefházapusztán lévő építmények és telkek. 

 

7. § Adóbevallás, az adó megfizetése 

(1) Bevallást köteles benyújtani minden adóalany február 15-ig 

(2) Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak bevallás 

benyújtásával jelenti be. 

(3) Az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni. 

(4) Az adózónak a magánszemélyek kommunális adóját, két egyenlő részletben, az adóév március 15-ig illetve 

szeptember 15-ig kell megfizetnie. 


