
ÜGYMENET 
ADÓ 

 
Államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és 
eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának 
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe 
 
Hatáskörrel rendelkező szerv:   Cserkeszőlő Önkormányzat jegyzője 
Illetékességi területe:   Cserkeszőlő 
Ügyintézés helye: Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal (5465 Cserkeszőlő, 

Köztársaság tér 1. szám) 6. számú iroda 
Ügyintéző neve, hivatali elérhetősége:  Bézi Mária; Merényi Krisztina 
Tel.:      56/568-454 
E-mail:     adougy@cserkeszolo.hu; adougy.mk@cserkeszolo.hu  
Ügyfélfogadási idő:    hétfő:   7.30 – 16 óra 

szerda: 7.30 – 16 óra 
péntek: 7.30 – 12 óra 
 

Adóhatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv: az önkormányzat jegyzője. 
Illetékességi területe: Cserkeszőlő Község Önkormányzatának illetékességi területe 
( az önkormányzat közigazgatási határa által behatárolt –bel- és külterületet magában foglaló 
térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed). 
 
Adóhatósági ügyek: 
 

- Építményadó 
- Telekadó 
- Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 
- Helyi iparűzési adó 
- Gépjárműadó 
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 
- Talajterhelési díj 
- Adók módjára behajtandó köztartozások 
- Fizetési halasztás, Részletfizetés, Adómérséklés 
- Adóigazolás 
- Adó- és értékbizonyítvány 

 
Vonatkozó jogszabályok: 

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
- az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 
- az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

 
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) 
meghatározása 
 
Eljárási illetékek: 
 

- Első fokú adóhatósági eljárás: 



- adóigazolás: illetékmentes 
- fizetési halasztás, részletfizetés, adómérséklés iránti kérelem: 

magánszemély számára illetékmentes 
- adó- és értékbizonyítvány: 4.000,-Ft 

 
- Első fokú adóhatósági eljárás elleni fellebbezés: 

- első fokú adóhatósági határozat elleni fellebbezés: 
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható, 
a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 
10.000,- forintja után 400,-forint, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb 
500.000,-forint. 
Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható 
meg, a fellebbezés illetéke 5.000,- forint. 

- végzés elleni fellebbezés: 3.000,-Ft. 
- végrehajtási kifogás: 5.000,-Ft. 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
Építményadó: 
 
„Bevallás az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében” 
„Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” 
 
Telekadó: 
 
„Bevallás a telekadóról, alapterület szerinti adózós esetében” 
„Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról” 
 
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó: 
 
„Bevallás az idegenforgalmi adóról vendégéjszakán alapuló adózás esetén” 
 
Helyi iparűzési adó: 
 
„Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén” 
„Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes tevékenység esetén” 
„Adóbejelentkezési és változás-bejelentési lap helyi iparűzési adóhoz” 
 
Talajterhelési díj: 
 
„Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjhoz” 
 
Magánfőzésű párlat előállítása: 
 
„Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről” 

Változásbejelentés: 

Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást annak bekövetkezésétől számított tizenöt 
napon belül az előírt  nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnak kell 
bejelentenie. 



Az adózónak az építményadóról és a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve 
változását követő tizenöt napon belül kell adatbejelentést teljesítenie. Nem kell újabb 
adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó 
tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.  

Az állandó jellegű iparűzési adó bevallás:  

Beadási határideje: az adóévet követő év 5 hónap  utolsó napja 

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenysége adóról:  

Beadási határideje: a tevékenysége befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell az 
adóbevallást teljesíteni. 

Az adóbeszedésre kötelezettségnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 
tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania. 

2018. január 1-jétől a gazdálkodó szervek kizárólag elektronikus módon és kormában 
nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változásbejelentést az 
önkormányzati adóhatósághoz. 

Az elektronikus ügyintézés az önkormányzatok hivatalai számára is kötelező kapcsolattartási 
forma, tehát minden hivatalos levél kizárólag a gazdálkodó szervek hivatalos elektronikus 
elérhetősége (Cégkapu) kerül megküldésre. Minden irat esetén beáll a kézbesítési vélelem 
akkor is, ha az iratot nem veszik át! (Eüsztv. 14.§ (4) bek.) 

Az elektronikus ügyintézés a magánszemélyek számára is biztosított az Önkormányzati 
Hivatali Portál igénybevételével. 

Az Önkormányzati Hivatali Portál az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A 
Portál az Önkormányzati ASP rendszert használó helyi  önkormányzatok természetes személy 
és jogi személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzat által kialakított 
ügyintézési szolgáltatások igénybe vételére, melyet a Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal 
2018. januárjától biztosít ügyfelei számára. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő ügyintézéshez a Központi Azonosítási 
Ügynökön (Ügyfélkapun) keresztüli azonosítás szükséges. 
 
További tájékoztató az alábbi oldalon tekinthető meg: 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato 
 
 

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem 
 
Az ügy rövid leírása  
 
A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság 
megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Ezen külön 
jogszabályi rendelkezések a következők:  
 
- a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdés,  
 



- a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés,  
 
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont;  
 
- a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) 
bekezdés b) pont,  
 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része  
 
A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a 
gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, a 
fiatalok otthonteremtési támogatásának igénylése céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány 
után ingatlanonként 4.000 Ft illetéket kell fizetni.  
 
Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és 
értékbizonyítvány tartalmazza  
- az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,  
- az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá  
- az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.  
 
A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül 
adja ki.  
 
Ki jogosult az eljárásra? 
 
Ingatlan fekvése szerinti jogosult  
 
Milyen adatokat kell megadni?  
 
Az ingatlan, valamint a kérelmező pontos adatai, továbbá meg kell jelölni a felhasználás 
célját.  
 
Milyen iratok szükségesek?  
 
Csatolandó dokumentumok: 

- Kérelem Adó- és értékbizonyítványhoz 
- Nem személyes eljárás esetén meghatalmazás.  
- Az értékelni kért ingatlan három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolata 

 
Milyen költségei vannak az eljárásnak?  
 
4000 Ft eljárási illeték az elsőfokú adóhatóság illetékbevételi számlájára kell befizetni 
készpénzátutalási megbízás vagy átutalás 
 
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket 
ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni. A bírósági végrehajtással 
összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a gyámhatósági eljáráshoz 
szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes, a fiatalok otthonteremtési 



támogatásának igénylése céljából kiállított adó- és értékbizonyítvány után ingatlanonként 
4.000 Ft illetéket kell fizetni.  
 
Ügyintézés határideje 
8 nap  
 
Amit még érdemes tudni  
 
Milyen adatokat tartalmaz az adó- és értékbizonyítvány?  
 
- Az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait,  
- az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá  
- az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.  
 
Milyen eljárásokkal összefüggésben illetékmentes az adó- és értékbizonyítvány kiállítása?  
 
A bírósági végrehajtással összefüggésben kiadott, úgyszintén a hagyatéki, valamint a  
gyámhatósági eljáráshoz szükséges adó- és értékbizonyítvány kiállítása illetékmentes.  
 
Mekkora az illeték mértéke, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és 
értékbizonyítványt kér az ügyfél?  
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket 
ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni  
 
Mennyi idő múlva kapom meg az adó- és értékbizonyítványt?  
8 napon belül.  
 
Közvetlenül csak gyámhivatali eljáráshoz, valamint fiatalok otthonteremtési támogatása - az 
ún. szocpol átjegyzéshez kérik az ügyfelek az adó-és értékbizonyítványt. Egyéb esetekben 
(hagyatéki eljárás, végrehajtási eljárás) az illetékes jegyző vagy a bírósági végrehajtó kérheti 
az adó-és értékbizonyítvány kiállítását.  
 
Fontosabb fogalmak  

Hatósági bizonyítvány: 

 Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági 
bizonyítványt ad ki. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a 
kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott 
iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban 
fel kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki.  
A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.  
 
Vonatkozó jogszabályok 
 
 A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) 
bekezdés d) pont  
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés; 33. § (2) bekezdés 2., 4., 6. 
7., pont; 101. §; XIX. Melléklet;  



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) 
bekezdés;  
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi 
CXXVI. törvény 19. § (1) bekezdés;  
A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 
2/1968. (I. 24.) IM rendelet 5. § (2) bekezdés;  
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 21. § (1) bekezdés b) pont; 33. § (1) bekezdés; 83. §, (8) bekezdés; 99. § (1) 
bekezdés; 107. § (2) bekezdés 
 


