Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal
Adóhatósági Iroda
2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85.
Tel.: 06/53/511-400

K É R E L E M
Adó- és értékbizonyítvány kiállításához
Alulírott …............................................................................................., ….................... irányítószám
…....................................... város …................................................út, utca, tér .................. házszám
alatti lakos azzal a kéréssel fordulok a T. címhez, hogy a Kőröstetétlen .................................... hrsz
alatt felvett, 2745 Kőröstetétlen, ....................................................út, utca, tér …..................... szám
alatti …...................... m2 nagyságú …........................................... művelési ágú ingatlanról adó- és
értékbizonyítványt kiadni szíveskedjenek.
Az adó- és értékbizonyítványt gyámhatósági hozzájáruláshoz, bírósági eljáráshoz, devizahatósági
hozzájáruláshoz, hitelfelvétel elbírálása céljából kívánom felhasználni.
(A megfelelőt kérjük aláhúzni.)
Adó- és értékbizonyítvány kiállítására ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére, külön
jogszabályi rendelkezés alapján van lehetőség. Ilyen külön jogszabályi rendelkezések jelenleg a
következők:
· a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 140. § (1) bekezdése,
· a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet 14. § (1) bekezdése,
· a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pontja,
· a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 5. § (3)
bekezdése.
A kérelemhez csatolni kell 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, valamint az ügyre vonatkozó
szerződést is. 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.
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket
ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni.
Az ügyintézés ideje: általában 8 nap.
Az illetéket a Kőröstetétlen Község Önkormányzatának 11742207-15441647-03470000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számlájára kell csekken vagy átutalással befizetni.
Az eljárás jogi alapjai: Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §. és
mellékletének XIX. fejezete.
Az ügyintézés helye: 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Adóhatósági Iroda.
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