
 

 

• 2. melléklet a 12/2022.(…..) önkormányzati rendelethez 
 
 

• TELEPÜLÉSI ADÓ ADÓKEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 
 

Mencshely Község Önkormányzata illetékességi területén lévő külterületi termőföldekről 
 

Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 
8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96. 

     88/515-217, Fax: 88/515-212, e-mail: ado@nagyvazsony.hu 
 
Az Adóhatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    év  hónap nap    _________________ 

            az átvevő aláírása 
Az adóhatóság azonosító száma: ______________________ 
 
 

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! 
Helyrajzi számonként külön-külön kell kérelmet benyújtani! 

 
A kérelem benyújtható az adóév január 31-ig 

 
I. A kérelmet benyújtó minősége:  
  tulajdonos:    Vagyoni értékű jog jogosítottja                       
      Jog jellege:   vagyonkezelői jog  
                                                                                                           haszonélvezeti  jog  
     Tulajdoni (jogosultsági) hányad:……………………. 
 

II. A kérelmet benyújtó azonosító adatai:  
Bevallást benyújtó neve(cégneve)----------------------------------------------------------------------------------------  
 nők esetében leánykori név:_____________________________________________

 születési helye, ideje:__________________________  év hó nap 
  
 anyja születési családi és utóneve:________________________________ 

       adóazonosító jele:  

       adószám: -- 

       statisztikai számjele: --- 
       Belföldi     Külföldi:………………………………ország 
 

székhelye, lakóhelye:  

___________________________________________város, község 

___________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó 

levelezési címe: _____________________________________város, község    

___________________________ közterület neve, jellege__________hsz._______em.____ajtó 

telefon:_____________________            e-mail.: ______________________________________ 
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III. Nyilatkozat adókedvezmény feltételeiről 
 
Alulírott kérem, hogy az adóhatóság Mencshely Község Önkormányzatának a 
települési adóról szóló önkormányzati rendeletének 6.§-a szerinti adókedvezmény 
állapítsa meg, tekintettel arra, hogy a termőfölddel kapcsolatos hasznosítási 
kötelezettségemnek eleget tettem, az alábbiak szerint: 
 
 a termőföldet művelési ága szerint hasznosítom, vagy  
 
 a termőföldet nem művelési ága szerint hasznosítom az alábbiak szerint úgy, hogy azon: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………............... 
 
 
……………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
A termőföld gyepként (legelőként) fenntartott területe legeltetés alatt áll: 
 
igen  
 
nem  
 
 
Kérem az adókedvezmény megállapítására vonatkozó adóigazgatási eljárás lefolytatását. 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
A kérelem igazolásához csatoltam a falugazdász / Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség1 
hegybírójának igazolását, hogy a termőföld mezőgazdasági művelés alatt áll. 
 
 
 
 
-----------------------------        ……………………………………… 
            helység                       év               hó          nap                              az adózó vagy 
képviselője(meghatalmazottja aláírása                                               képviselője(meghatalmazottja aláírása) 
 
 
 
Kérelem kötelező melléklete: falugazdász igazolása, vagy a Balatonfüred-Szőlősi 

Hegyközség hegybírójának igazolása! 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Kérjük a megfelelőt aláhúzni! 



 

 

TELEPÜLÉSI ADÓ ADÓKEDVEZMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
 
I. A kérelem benyújtójának minősége 
 
E pontban kell megjelölni a bejelentés benyújtójának minőségét (a megfelelő 
négyzetbe X-et tenni) és a tulajdoni hányadot.  
 
 
II. Bejelentést benyújtó azonosító adatai: 
 
E pontban kell feltüntetni a bejelentést benyújtó személyi adatait, lakóhelyét, illetve 
cég esetén a cégnevet és a székhelyet. 
 
 
III. Önkormányzati kedvezmény 
 
A megfelelő négyzetbe X-et kell tenni.  
 
Amennyiben a termőföld hasznosítása nem a művelési ágának megfelelően történik, 
úgy le kell írni, hogy ténylegesen milyen módon kerül hasznosításra (pl: konyhakert, 
gyümölcsös, szőlő stb.) 
 
Amennyiben a termőföld gyepként (legelőként) fenntartott területe nem áll legeltetés 
alatt, úgy meg kell adni a kaszálás elvégzésének időpontját hónap, nap 
megjelöléssel. 
 
 
Az adókedvezmény iránti kérelem csak a falugazdász, vagy a Balatonfüred-
Szőlősi Hegyközség hegybírójának igazolásával együtt nyújtható be, ennek 
hiányában a kérelem elutasításra kerül! 
 


