
A 101  ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY

Hatáskörrel rendelkező (eljáró szerv) neve, illetékességi területe:
A települési önkormányzat jegyzője rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel a Mátraterenye, 
Mátraszele és Nemti településeken fekvő ingatlanokhoz kapcsolódó adó- és értékbizonyítvány 
kiállítása tárgyában.

Ügyintéző:
Mátraterenye és Nemti közigazgatási területén lévő ingatlan esetében Dallosi Gézáné adóügyi 
főelőadó, 
Mátraszele területén lévő  ingatlanok esetében Czene Sándorné adóügyi-  és foglalkoztatási 
főelőadó.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:
-  Írásban benyújtott,  vagy szóban előterjesztett  és jegyzőkönyvbe vett  kérelem szükséges, 
amelyben meg kell jelölni - a jogosult nevét, postacímét, adószámát, adóazonosítóját

- az ingatlan adatait
- a felhasználás célját, helyét.

- Az értékelni kívánt ingatlan tulajdoni lap másolata.

A nem kötelező kérelem nyomtatvány a II/4. Hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatokat 
követően közzétett  „Hatósági ügyekhez kapcsolódó beadványok, nyomtatványok, letölthető 
dokumentumok” adatállománynál letölthető (jele:  A 101 Adó- és értékbizonyítvány).

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:
Az  adó-  és  értékbizonyítvány  kiállítása  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII:  törvény 
mellékletének  XIX  pontja  alapján  4.000,-  Ft.  összegű  illetékköteles,  amelyet  a  kérelem 
benyújtásával az érintett önkormányzat illetékbeszedési számlája javára  ingatlanonként kell 
megfizetni.

Mátraterenye számla száma: 55400084-11042576
Nemti számla száma: 11741048-15451134-03470000
Mátraszele számla száma: 11741000-15452245-03470000

Az  adó-  és  értékbizonyítvány  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  33.  §-  ban 
meghatározott  esetekben  illetékmentes,  így  például  a  gyámhatósági  eljáráshoz  kiadott 
hatósági bizonyítvány minden esetben, vagy az önálló bírósági végrehajtó eljáráshoz kiadott 
adó – és értékbizonyítvány.

Alapvető eljárási szabályok, ügymenet:
Az  adó-  és  értékbizonyítvány  kiadása  az  ügyfél  kérelmére,  vagy  valamely  hatóság 
megkeresésére történik.
Az ügyintézés határideje:  a közigazgatási hatósági eljárás szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §. 3. bekezdése alapján 10 nap. A hatósági bizonyítvány 
kiadásának megtagadásáról a hatóság határozatot hoz.

Jogorvoslat:
A  bizonyítvánnyal  szemben  a  kézbesítéstől  számított  15  napon  belül  a  Nógrád  Megyei 
Kormányhivatalhoz  címzett,  de  a  Körjegyzőségnél  benyújtott  fellebbezéssel  lehet  élni.  A 
fellebbezés illetéke 5.000,-  Ft.  ,  melyet  az illetékbeszedési  számlára befizetési  utalványon 
vagy átutalással kell megfizetni.



Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. ,
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, 149/1997.
(IX.10.) Kormány  rendelet 
- A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. ,
- A hagyatéki eljárásról szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet.

Ügyintézés helye: Mátraterenye Kossuth út 178.
      A kérelem azonban benyújtható a helyi önkormányzati hivatalban is.
      (Nemti Kossuth út 28. – Mátraszele Szabadság út 65. )

Telefon: Mátraterenye: 32/362-169
  vagy:
  Mátraterenye ügyintézője:    20-919 9571
  Nemti ügyintézője:             20-919 9571
..Mátraszele ügyintézője: 20-919 9571

Fax: Mátraterenye: 32/362-305

E-mail: Mátraszele: czene.sandorne@matnesz.hu
 Nemti, Mátraterenye: adougy@matnesz.hu

Időpontfoglalás: e-mail címen történő bejelentkezés visszaigazolásával.



Átvétel Dátuma:………………..év…………………….hó……………………nap
Átvette:………………………………………………….

ügyintéző

   KÉRELEM
                             ADÓ- ÉS ÉRTÉKBZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ
               (A hatósági bizonyítványt a 2004. évi CXL.tv.83.§.(3) bek. alapján a kérelem 
                            előterjesztésétől számított 10 napon belül írásban kell kiadni.)

Alulírott,___________év ____________________ hó ___________ napján kérelemmel élek 
Mátraterenye-Mátraszele-Nemti  Körjegyzősége  felé  azzal,  hogy  az  I.  pontban  feltüntetett 
személy részére adó- és értékbizonyítványt állítson ki a II. pontban szereplő ingatlanról , a III. 
pontban megjelölt célra.

I. Hatósági bizonyítvány jogosultja:

A kérelmező:

Neve:.............................................................................................................................................

Adószáma, adóazonosító jele:.......................................................................................................

Lakcíme:........................................................................................................................................

II. Ingatlan adatai: hrsz.: ......................................., helység:.....................................................

Utca, házszám:..............................................................................................................................

Művelési ága: (lakóház, szántó, gyep, erdő, stb.):........................................................................

Terület nagysága: m2 Tulajdoni hányada:....................................................................................

Belterület-külterület:.....................................................................................................................

III. Hatósági bizonyítvány felhasználásának célja, helye:

*  Az  adó-  és  értékbizonyítvány  kiállítása  az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  tv. 
mellékletének XIX pontja alapján illetékköteles. 
A kérelem benyújtásakor

- Mátraterenye Községi Önkormányzat illetékbeszedési számla (55400084-11042576)
  javára a 4.000,- Ft. összegű illetéket__________________napján megfizettem.

- Mátraszele Községi Önkormányzat illetékbeszedési számla 
   (11741000-15452245 03470000)

  javára a 4.000,- Ft. összegű illetéket__________________napján megfizettem.

- Nemti Községi Önkormányzat illetékbeszedési számla.....
   (11741048-15451134-03470000)



  javára a 4.000,- Ft. összegű illetéket__________________napján megfizettem.     
* Az adó- és értékbizonyítvány az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 33. §-a  alapján   
   illetékmentes.

* A megfelelő részt kérjük aláhúzással jelölni !

A kérelemhez csatolom a kérelemmel érintett ingatlan tulajdoni lap (ok) másolatát (it). 

Kelt:_____________________________

__________________________________
            kérelmező neve, aláírása


