
1. ASP ADÓügy szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája 
A bevallások  az ohp-n megtalálhatóak az : Agazat: adóügy; ügytípus: pl. iparűzési adó 
   minden ami nem bevallás: Ágazat: adóügy; ügytípus: általános nyomtatványoknál!!!!! 

o Bevallás a helyi iparűzési adóról 2014, 

o Bevallás a helyi iparűzési adóról 2015, 

o Bevallás a helyi iparűzési adóról 2016, 

o Bevallás a helyi iparűzési adóról 2017, 

o Bevallás a helyi iparűzési adóról 2018, 

o Bevallás előrehozott helyi adóról 

o Bevallás Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés  

o Bevallás Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési adóról 

o Bevallás Helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéshez 

o Bevallás az idegenforgalmi adóról 

o Bevallás Talajterhelési díjról 

o Bevallás Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához  

o Bevallás előrehozott helyi adóról 

o  

o Bejelentkezés, változás-bejelentés, 

o Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben, 

o Kérelem általános adóigazolás kiállítására, 

o Kérelem túlfizetés átvezetésére és/vagy visszautalására, 

o Nyilatkozat adómentesség igénybevételéről, 

o Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról, 

o Adatbejelentés gépjárműadóról, 

o Kombinált áruszállítás bejelentése, 

o Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására 

o Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem, 

o Egyszerűsített részletfizetési kérelem, 

o Megkeresés köztartozás behajtására, 

o Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről, 

 

2. ASP IPAR-KER szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája 
- Adatszolgáltatás az üzleti célú egyéb szálláshelyről 
- Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés 
- Szálláshely megszűnésének bejelentése, 
- Működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához 
- Működési engedély visszavonási kérelem 
- Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról 

 

3. ASP HAGYATÉK szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája 
- Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz 
- Nyilatkozat öröklésre jogosultakról 
- Adatkérés hagyatéki eljárásban illetékes közjegyzőről 

 

4. ASP GAZDÁLKODÁS szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája 
- Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés lemondásáról 

 

5. ASP TELEPÜLÉS-ÜZEMELTETÉSI, VAGYONKEZELÉSI szakrendszerhez kapcsolódó 
űrlapok listája 

- Bejelentés, kérelem befogadáshoz 
- Kérelem felújítási költségek beszámításához 
- Bejelentés bérlő elhalálozásáról 
- Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem 
- Behajtási engedély iránti kérelem 

 

6. ASP ANYAKÖNYVI ÜGYEK szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája 
- Anyakönyvi kivonat kiállítási kérelem 

 

7. ASP SZOCIÁLIS ÁGAZAT szakrendszerhez kapcsolódó űrlapok listája 
- Rendkívüli települési támogatás megállapítási iránti kérelem 
- Köztemetési kérelem 

 

8. ASP ÁLTALÁNOS VAGY EGYÉB IGZAGATÁSI ÜGYEK szakrendszerhez kapcsolódó 
űrlapok  

- Fakivágási engedély kérelem, bejelentés 
- Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem 
- Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben 
- eb-összeíró adatlap 

 


