
MÉ LTÁN YO S SÁGI KÉ RE L EM  
 
A kérelmezı: 

neve: ..………………………………………………………………………………………………………………… 

szül. hely, idı: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Mely adóra kéri a méltányosságot?  
Magánszemélyek kommunális adója  � Helyi iparőzési adó  �  

Gépjármőadó  �    Késedelmi pótlék   � 
 
Mely méltányossági eljárást kéri? 
Fizetési halasztás �  Részletfizetés   �  Mérséklés �          Törlés  �  
 
FIGYELEM!! Az méltányossági eljárás illetéke 2012. január 1. napjától eljárásonként 3.000 Ft, melyet készpénz-
átutalási megbízáson (sárga csekk) kell megfizetni!! 
Költségmentesség �  
 
Indoklás: ………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kérelmezıvel közös háztartásban élı személyek neve, születési éve: 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Vagyoni, jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok 
 

Jövedelmi adatok: 
 

Jövedelem típusok Kérelmezı 
jövedelme 

Kérelmezıvel 
közös háztartásban 

élı házastárs 
(élettárs) jövedelme 

Kérelmezıvel közös 
háztartásban élı 

egyéb rokon 
jövedelme 

Összesen 

Munkavégzésbıl, munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyból 
származó jövedelem és táppénz 

    

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, 
egyéb nyugdíjszerő ellátások 

    

GYES, GYED, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás 

    

Munkaügyi szervek által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás 

    

Egyéb (rendszeres szociális segély, 
ápolási díj stb.) 

    



 
 

Vagyoni adatok: 
/kérelmezıre és a vele közös háztartásban élıkre vonatkozóan/ 

 
1.) Lakástulajdon és lakótelek tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használatban lévı) 
a) Címe: ……………………………………………………………………………………………….…. 
Alapterülete: …………… m2, tulajdoni hányad: ………………, a szerzés ideje: ……………….. . 
 
b) Címe: ………………………………………………………………………………………………….. 
Alapterülete: …………… m2, tulajdoni hányad: ………………, a szerzés ideje: …………………. 
 
2.) Üdülıtulajdon és üdülıtelek tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használatban lévı) 
Címe: ……………………………………………………………………………………………………….. 
Alapterülete: …………… m2, tulajdoni hányad: ………………, a szerzés ideje: …………………… 
 
3.) Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület (épületrész) tulajdon (zártkerti építmény, mőhely, üzlet, 
rendelı, garázs stb.) 
Címe: ………………………………………………..………………………………………………………… 
Alapterülete: …………… m2, tulajdoni hányad: ………………, a szerzés ideje:……………………… .  
 
Egyéb vagyontárgyak:  
Gépjármő 
a) Személygépkocsi: ………………………..……………… típus, ………………………….. rendszám,  
szerzés ideje: ……………………..…. év, becsült értéke: ……………… Ft. Évjárat: …………………… 
b) Személygépkocsi: …………………………………….…… típus, ……………………….. rendszám,  
szerzés ideje: ………………….. év, becsült értéke: …………………… Ft. Évjárat: ……………………. 
 
b) tehergépjármő, busz, egyéb: …….…………..…………………… típus, …………………..rendszám, 
szerzés ideje: ……………………. év, becsült értéke: ………………… Ft. Évjárat: ……………………… 
 
Havi rendszeres kiadások 
 

Jogcím Ft/hó 
Hitel (gépjármő, lakás stb.)  
Villany:  
Víz- és csatornadíj:   
Gáz számla:   
Főtés:  
Lakbér:  
Egyéb kiadások:  
Összesen  

 
Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak az igazgatási eljárásban történı 
felhasználásához, kezeléséhez.  
 

Dátum: ……………………………….. 
 
       ……………………………………….. 
                 kérelmezı 
A méltányossági kérelemhez kérem az alábbiakat csatolni:  

- Az egy háztartásban élık jövedelemigazolása (a kérelem benyújtását megelızı havi nettó munkabérrıl 
szóló munkáltatói igazolás vagy bankszámlakivonat, családi pótlék szelvény, nyugdíjszelvény stb.) vagy 
nyilatkozat arról, hogy adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik; 

- A kérelem benyújtását megelızı két havi – a kérelmezı nevére kiállított - közüzemi számlák (hitel 
törlesztı részlet) csekkjének másolata; 


