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Bejelentés  
 

Építményadó megállapításához 
a városkép javítását szolgáló felújítás megkezdéséről, illetve 
újépítésű építmény jogerős használatbavételi engedélyéről 

 
 

1. Az adóalany neve: ......................................................................................................................... 

születési helye és ideje: .................................................................................................................. 

anyja neve: ..................................................................................................................................... 

adóazonosító jele, adószáma: ........................................................................................................ 

lakcíme: ......................................................................................................................................... 

levelezési címe: .............................................................................................................................. 

 

2. A felújítással/beruházással érintett ingatlan címe: ........................................................................ 

...........................................................................................  helyrajzi száma: ................................. 

A felújítás/beruházás típusa: 

�  Utcafrontra néző lakóingatlan felújítása  
 Az építményadóról szóló Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése alapján. 
�  Utcafronton elhelyezkedő járda felújítása 

 Az építményadóról szóló Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alapján. 

�  Újépítésű építmény (jogerős használatbavételi engedély esetén) 
 Az építményadóról szóló Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése alapján. 
 
3. Nyilatkozom, hogy a felújítás elvégzéséhez állami, önkormányzati támogatást 

�  nem veszek igénybe. 

�  igénybe veszek. 

Ennek megnevezése: ............................................................................................................. 

Támogató neve: ..................................................................................................................... 

Támogató címe: .................................................................................................................... 

Támogatás összege: .............................................................................................................. 

4. A bejelentéshez az alábbiakat csatoltam 

�  Árajánlat, költségvetés  

�  A felújítási munka elvégezéséhez szükséges építéshatósági engedély (amennyiben 
engedélyköteles)  

�  Jogerős építési engedély (újépítésű ház esetén) 

 
 



 2 

5. Tudomásul veszem, hogy jelen bejelentést követő nyolc napon belül az adóhatóság, a műszaki 
ügyintéző megtekinti az építményt, illetve annak homlokzatának az állapotát, melyről 
fényképfelvétel és jegyzőkönyv készül. 

 
A felújítás megtörténtét az adóalanynak írásban kell az adóhatóság felé jeleznie, melynek során 
csatolnia kell az anyagköltségről és az igénybevett szolgáltatások számlázott ellenértékéről 
szóló, az adózó nevére kiállított számla másolatát, továbbá a kivitelező nyilatkozatát a felújítás 
elvégzéséről. 
 
A felújítás elvégzését követő bejelentés után 8 napon belül az adóhatóság, műszaki ügyintéző a 
helyszínen meggyőződik a felújítás megtörténtéről, melyről fényképfelvétel és jegyzőkönyv 
készül. 
 
Az utcafronton elhelyezkedő járda felújítása esetén akkor jár adómentesség, ha a műszaki 
koordinációt (szintezés, szakmai tanácsadás, műszaki ellenőrzés, átadás, átvétel) a 
Polgármesteri Hivatal városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatait ellátó csoportja végzi el. 
 
Az adómentesség a felújítást követő adóév első napjától a felújítás költségeit igazoló, a 
magánszemély adóalany nevére kiállított számla erejéig, de legfeljebb öt egymást követő 
adóév végéig jár. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

............................................, 20.......... év .................................. hó ......... nap 
 
 
 
 ……………………………… 
 adózó aláírása 
 


