
2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok  

 

• Adóügyek  

o Általános adóügyek  

▪ Adategyeztetés önkormányzati adóügyben 

▪ Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem 

▪ Automatikus részletfizetési kérelem 

▪ Bejelentkezés, változás-bejelentés 

▪ Bevallás előrehozott helyi adóról 

▪ Kérelem adófelfüggesztésre 

▪ Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására 

▪ Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló 

körülmények igazolására 

▪ Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben 

▪ Megkeresés köztartozás behajtására 

▪ Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem 

▪ Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem 

o Építményadó 

▪ Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról 

o Helyi iparűzési adó 

▪ Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről (2020-ig) 

▪ Iparűzési adó előleg módosítási kérelem 

o Jövedéki adó 

▪ Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, 

tulajdonjogának megszerzéséről 

o Jövedelem adó 

▪ Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint 

az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult 

erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló - 

Kiegészítő nyilatkozat 

▪ Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához 

kapcsolódó bevallás 

o Magánszemély kommunális adója 

▪ Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról 

o Talajterhelési díj 

▪ Talajterhelési díj bevallás 

o Telekadó 

▪ Adatbejelentés a telekadóról 

 

 



• Általános vagy egyéb igazgatási ügyek I. - jegyző 

o Bejelentés civil szervezet helyi önkormányzat területén végzett közcélú 

tevékenységéről 

o Bejelentés gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő 

teljesítéséről 

o Bejelentés parlagfűvel vagy allergén gyommal szennyezett területről 

o Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának 

megváltozásáról 

o Birtokvédelmi kérelem 

o Fakivágási engedélykérelem, bejelentés 

o Illegális hulladék lerakás és egyéb környezetszennyezés bejelentése 

o Kérelem gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli 

teljesítéséhez 

o Kérelem kapubejáró útcsatlakozás létesítéséhez 

o Kérelem kötelező óvodai nevelés alóli felmentésre 

o Kérelem zajkibocsátási határérték megállapításához, 

megváltoztatásához 

o Kút létesítési eljárás 

o Környezetvédelmi hatósági eljárások 

o Közterület – használati engedélyezési eljárás 

o Névhasználat, jelképhasználat engedélyezése 

o Településképi véleményezési eljáráshoz tartozó kérelem 

o Természetvédelmi hatósági engedély iránti kérelem 

o Vadkár megállapítása iránti kérelem 

o Óvodai felvételi kérelem 

o Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek 

o Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi 

határozatának megváltoztatása iránti perben 

o Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti 

keresetlevél benyújtásához 

 

 

• Általános vagy egyéb igazgatási ügyek II.  - ügyintéző 

o Bejelentés a címkezeléshez szükséges címelemek bejegyzéséhez, 

módosításához 

o Cím nyilvántartási eljárás 

o Kérelem ingatlan házszámának megállapításához 

o Lakcím érvénytelenítési (fiktiválási) kérelem 

o Lakott terület felett légi úton történő permetezés bejelentése 

o Méh vándoroltatásához kijelentő lap, bejelentő lap 

o Népesség nyilvántartási eljárás 



• Általános vagy egyéb igazgatási ügyek III.  - ügyintéző 

o Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem 

 

• Általános vagy egyéb igazgatási ügyek IV.  - ügyintéző 

o Bejelentés az ebösszeíráskor közölt adatok változásáról 

o Ebösszeíró adatlap 

 

• Anyakönyvi ügyek 

o Kivonat 

 

• Hagyatéki ügyek 

o Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről 

o Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz 

o Nyilatkozat öröklésre jogosultakról 

     

• Iparkereskedelemi ügyek 

o Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről 

o Bejelentés ingatlanközvetítő, vagyonértékelő tevékenységről 

o Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról 

o Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem 

o Ipari tevékenység folytatásának bejelentése 

o Ipari tevékenység megszűnésének bejelentése 

o Kérelem telephelyre utaló tábla elhelyezéséhez 

o Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához 

o Működési engedély visszavonási kérelem 

o Rendezvénytartási engedély megadása iránti kérelem 

o Szálláshely megszűnésének bejelentése 

o Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés 

o Székhely, telephely, egyéb ipar- és kereskedelemi nyilvántartásban 

szereplő bejegyzés, valamint jármű tárolási hely igazolási kérelem 

o Vásár-, illetve piac üzemeltetési engedély iránti kérelem, 

bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés 

 

• Szociális ügyek 

o Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és 

felülvizsgálatához 

o Köztemetési kérelem 

o Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem, szociális 

és családvédelmi ügyek  


