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, e-mail címe: 11. Telefonszáma: 

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

város/község 10. Levelezési címe: 

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

város/község 9. Székhelye, lakóhelye: 

-  -  8. Pénzintézet számlaszáma: 

-  -  -  7. Statisztikai számjele: 

- - Adószáma: 6. Adóazonosító jele: 

5. Anyja születési családi és utóneve: 

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

3. Bejelentés benyújtó neve (cégneve): 

2.Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 

 

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

város/község 

ingatlan elidegenítése 

földhasználat megszőnése 

mővelési ág megszőnése, 

vagy átminısítés 

Változás bejelentése 

 (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzathoz.  

Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) 

Bátyai Polgármesteri Hivatal 
6351 Bátya, Kossuth L. u. 20. 
78/468-026; 468-476; batya@batya.hu 

BEJELENTÉS  

 mezııri járulékról  

II. Bejelentés benyújtásának oka 

Járulékfizetési kötelezettség keletkezése Járulékfizetési kötelezettség megszőnése 

Változás jellege: 
Változás jellege: Változás jellege: 

ingatlan szerzése 

földhasználati jog megkezdése 

átminısítés 

nap hó  év  

Címe: 

Elızı / új tulajdonos neve: 

IV. Telek 

1. Címe: város/község 

közterület közt. jelleg hsz. 

2. Helyrajzi száma: 

III. Járulékfizetési kötelezettség keletkezésének, változásának, megszőnésének idıpontja: 

1. Bejelentés benyújtó minısége: 

V. Bejelentés benyújtója 

Tulajdonos 

Földhasználó 

 lakcímváltozás 

   alapterület változás mezıgazdasági tevékenység    

megkezdése 

mezıgazdasági tevékenység  

megszőnése 

ingatlan bekerítése 

ingatlan bekerítésének 
megszőnése 
egyéb:________________ 

______________________________________________________

_________________________________ ___________ _____ 

_________ / ___________  



 

nap 

járulékfizetésre kötelezett vagy képviselıje (meghatalmazottja) aláírása 

hó  év  

VIII. Felelısségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

VII. Kedvezmények 

3. Erdı vagy halastó területe: ____________ m
2
 

 2. Termıföld és egyéb mővelési ágú rész területe: ____________ m
2
 

 1. Ingatlan teljes területe:  ____________ m
2
 

VI. Ingatlan általános jellemzıi 

   4. A mezııri járulék hatálya alá tartozó telekrész: (1-3=2)  ____________ m
2
 

 

Járulékfizetésre kötelezett tárgyév január 01. napján Dunakeszi állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkezı személy 

Járulékfizetésre kötelezett tárgyév január 01. napján Dunakeszi állandó bejelentett lakóhellyel 

rendelkezı személy és a járulékköteles ingatlan bekerített. 

Járulékfizetésre kötelezett tárgyév január 01. napján Dunakeszi állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkezı személy és az ingatlanon mezıgazdasági tevékenység folyik 

___________________ 

helység 

______________________________________________ 


