
I. számú melléklet

Nyilatkozat az idegenforgalmi adómentesség jogcíméről

I.1. Vendég neve:

I.2. Születési helye: ideje:

I.3. Anyja születési családi és utóneve: 

I.5. Eltöltött adómentes éjszakák száma:

I. Irányítószám Város, község

Közterület Közterület jellege Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó

I.4. Állandó lakóhelye:
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A) 18. év alatti életkorú

B) Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén gyógyintézetben, szociális intézményben ellátott fekvőbeteg

C) Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő közép- és felsőfokú oktatási intézménynél fennálló
tanulói, hallgatói jogviszonyban álló,
- oktatási intézmény neve, címe:

D) Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén szakképzésben résztvevő
- szakképzés helye:

E) Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén szolgálati kötelezettséget teljesítő

F) Hatósági, bírósági intézkedés folytán a Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén tartózkodó

G) Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó,
vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt
- vállalkozó neve, címe:

H) Ferencvárosi Önkormányzatának illetékességi területén ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet
végző vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt
- vállalkozó neve, címe:

I) Ferencvárosi Önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője továbbá a használati
jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülőt használati jogával rendelkező
lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában
álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára
annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];

J) Az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében
való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy

K) A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a
vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálatteljesítés vagy a munkavégzés helye
szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből
fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább
egybefüggő 30 nap.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

vendég/törvényes képviselője aláírásaHelység Év/Hónap/Nap
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