
MEGÁLLAPODÁS  

magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról 
  

 I. Ingatlan 

  1. Címe: 2490 PUSZTASZABOLCS város/község 

      ______________________________közterület _______közterület jelleg ______hsz. _____ép. _____lh. _____em. _____ajtó 

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

 II. 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. ___ h. ___em. ___ajtó 

8. Telefonszáma: …………………………………………….. e-mail.címe:……………………………………………………. 

III. Megállapodás 

 Alulírott tulajdonosok és/vagy vagyoni értékű jog jogosítottak kijelentjük, hogy az I. pont szerinti ingatlan vonatkozásában az 

adóval kapcsolatos kötelezettségeket a II. 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 

  

IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 _____________________________ 
helység 

 

év 

 

hó nap 

 _________________________________________ 

a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) 
aláírása  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

Abban az esetben, amennyiben a tulajdonosok/vagyoni értékű jog jogosítottak, illetve 

bérlőtársak megállapodás alapján kívánják benyújtani adóbevallásukat, ezt az adatlapot 

szükséges kitölteni és a magánszemély kommunális adójáról szóló bevalláshoz mellékelni. 

 

 

I. Ingatlan 

A lakás/lakásbérlemény földrajzi fekvése szerinti pontos címét, helyrajzi számát kell 

megadni. (Megegyezik az adóbevallás IV. részének 1., 2. pontjával.) 

 

II. Bevallás benyújtója 

A bevallás benyújtójának adatai a magánszemély kommunális adóbevallása esetén az 

adóbevallás V. részében foglalt adatokkal egyezik meg. 

 

III. Megállapodás 

Ebben a részben szükséges feltüntetni az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további 

tulajdonosok/vagyoni értékű jogosítottak, illetve bérlőtársak minőségét, természetes 

azonosító adatait, stb., illetve aláírásukat. A megállapodás az aláírások hiányában 

érvénytelen! 

 

IV. A dátum és a bevallás benyújtójának vagy képviselőjének (meghatalmazottjának) aláírása 

szükséges. A megállapodás az aláírások hiányában érvénytelen!   

 

 


