
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
JEGYZŐ 

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9. 
Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044 

 

Kérjük, hogy az adatbejelentést 8 napon belül kitöltve, aláírva küldje vissza! 

 

 

ADATBEJELENTÉS 
magánszemély kommunális adójáról 

Helyrajzi számonként külön-külön kell benyújtani. 
 
 

I. Adókötelezettség keletkezésének, változásának oka 

� Adókötelezettség keletkezése � Változás bejelentése � Adókötelezettség megszűnése 
 A keletkezés oka: A változás jellege: A megszűnés oka: 
 � új építmény …………………………… � építmény megszűnése 
 � építmény szerzése  � építmény elidegenítése 
 � vagyoni értékű jog alapítása  � vagyoni értékű jog alapítása 
 � vagyoni értékű jog megszűnése  � vagyoni értékű jog megszűnése 
 � bérleti jog alapítása  � bérleti jog megszűnése 
 � egyéb:……………………….  � egyéb:………………………. 
 
 
 

II. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja:………év ……hónap …nap 

 
 

III. Adótárgy 

1. Címe:   9081       Győrújbarát         község 
……………………………………közterület …………közterület jelleg ……hsz. … ép. … lh. …..em. ……ajtó 

2. Helyrajzi száma: …………/………../………/………… 

3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak fajtája és darabszáma: 

 � Egylakásos lakóépületben lévő lakás ……db 

 � Több lakásos lakóépületben lévő lakás ……db 

 � Nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga  …….db 

4. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény1 ……………………………………………………………..címen. 
 
 

IV. Adatbejelentő adatai 

1.          � Tulajdonos � Vagyoni értékű jog jogosultja � Bérlő 
 Jog jellege:  � kezelői jog 
  � vagyonkezelői jog 
  � haszonélvezeti jog 
  � használat joga 
2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ……………….. 

3. Adatbejelentést benyújtó neve:………………………………………………..……………………………….. 

        születéskori név: …………………………………………………………………………………………… 

4. Születési helye: …………………………………………város/község, ideje:  …………...év …….hó …..nap 

5. Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………. 

6. Adóazonosító jele: ……………………….…………… 

7. Lakóhelye: :…………irányítószám……………………………………………………………… város/község 

……………………………………közterület …………közterület jelleg ……hsz. … ép. … lh. …..em. ……ajtó 

8. Levelezési címe: :…………irányítószám………………………………………………………. .város/község 

……………………………………közterület …………közterület jelleg ……hsz. … ép. … lh. …..em. ……ajtó 

9. Telefonszáma: ………………………………, e-mail címe: …………………………………………………. 

 

 

                                                 
1  1) 50% kedvezmény: 70. életévét betöltötte, illetve háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel;  
 



 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
JEGYZŐ 

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9. 
Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044 

 

Kérjük, hogy az adatbejelentést 8 napon belül kitöltve, aláírva küldje vissza! 

 

 

V. megállapodás 
 
Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosultjai kijelentjük, hogy a III. pont szerinti ingatlan 
vonatkozásában az IV. pont szerinti személy teljesíti az adóval kapcsolatos kötelezettségeket, illetve 
gyakorolja az adóval kapcsolatos jogokat. 

 

Adóalany 1. 

1. Minősége:  � Tulajdonos � Vagyoni értékű jog jogosultja 

2. Neve: …………………………………………………………..Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ……………... 

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

4. Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………… 

5. Adóazonosító jele: ………………………… Adószáma: …………………………… 

6. Székhelye, lakóhelye: :…………irányítószám……………………………………………………város/község 

……………………………………közterület …………közterület jelleg ……hsz. … ép. … lh. …..em. ……ajtó 

…………………………..helység ………………év ……..hónap …….nap 

 ……………………………………………………….. 
 adóalany aláírása 
Adóalany 2. 

1. Minősége:  � Tulajdonos � Vagyoni értékű jog jogosultja 

2. Neve: …………………………………………………………..Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ……………... 

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

4. Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………… 

5. Adóazonosító jele: ………………………… Adószáma: …………………………… 

6. Székhelye, lakóhelye: :…………irányítószám……………………………………………………város/község 

……………………………………közterület …………közterület jelleg ……hsz. … ép. … lh. …..em. ……ajtó 

…………………………..helység ………………év ……..hónap …….nap 

 ……………………………………………………….. 
 adóalany aláírása 
 
Adóalany 3. 

1. Minősége:  � Tulajdonos � Vagyoni értékű jog jogosultja 

2. Neve: …………………………………………………………..Tulajdoni (jogosultsági) hányad: ……………... 

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

4. Anyja születési családi és utóneve: ……………………………………………………………………………… 

5. Adóazonosító jele: ………………………… Adószáma: …………………………… 

6. Székhelye, lakóhelye: :…………irányítószám……………………………………………………város/község 

……………………………………közterület …………közterület jelleg ……hsz. … ép. … lh. …..em. ……ajtó 

…………………………..helység ………………év ……..hónap …….nap 

 ……………………………………………………….. 
 adóalany aláírása 

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

…………………………..helység ………………év ……..hónap …….nap 
 …………………………. 
 adatbejelentést benyújtó (vagy képviselője, meghatalmazottja) aláírása 


