
                     

„A” jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó 
bevalláshoz 

 
 

I. Bevallás benyújtója 

 Bevallásbenyújtó neve:________________________________ 
___________________________________________________ 

Cégneve:____________________________________________ 
___________________________________________________ 

 Adóazonosító jele:__________________________________________ Adószáma:________________________________________________ 

II. Ingatlan 

 1. Címe: 2517, Kesztölc község  
  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 
 
 2. Helyrajzi száma: ___________________________________ 

III Épület jellemzői (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

 1. Fajtája, funkció szerinti használata: 

    Egylakásos lakóépületben  
                      lévő lakás 
 Ennek jellege: 

 családi ház 
 

  Többlakásos lakóépületben vagy  
     egyéb épületben lévő lakás  

  Ennek jellege: 
 közös udvarban 
 egyéb:________ 

 Üdülő                         Egyéb 
 Ennek jellege:              Ennek jellege: 

 üdülő                           garázs, gépjárműtároló 
 hétvégi ház                  présház 
 présház                        egyéb:___________                     

 

 2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 

II. Ingatlan 

 1. Címe: 2517, Kesztölc község  
  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 
 
 2. Helyrajzi száma: ___________________________________ 

III Épület jellemzői (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

 1. Fajtája: 

    Egylakásos lakóépületben  
                      lévő lakás 
 Ennek jellege: 

 családi ház 
 egyéb:______________  

  Többlakásos lakóépületben vagy  
     egyéb épületben lévő lakás  

  Ennek jellege: 
 közös udvarban 

 

  Üdülő 
 Ennek jellege: 

 üdülő 
 hétvégi ház 
 présház 
 egyéb:___________ 

 2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 

II. Ingatlan 

 1. Címe: 2517, Kesztölc község  
  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 
 
 2. Helyrajzi száma: ___________________________________ 

III Épület jellemzői (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

 1. Fajtája: 

    Egylakásos lakóépületben  
                      lévő lakás 
 Ennek jellege: 

 családi ház 
 egyéb:______________  

  Többlakásos lakóépületben vagy  
     egyéb épületben lévő lakás  

  Ennek jellege: 
 közös udvarban 

 

  Üdülő 
 Ennek jellege: 

 üdülő 
 hétvégi ház 
 présház 
 egyéb:___________ 

 2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 

a 



 

II. Ingatlan 

 1. Címe: 2517, Kesztölc község  
  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 
 2. Helyrajzi száma: ___________________________________ 

III Épület jellemzői (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

 1. Fajtája: 

    Egylakásos lakóépületben  
                      lévő lakás 
 Ennek jellege: 

 családi ház 
 egyéb:______________  

  Többlakásos lakóépületben vagy  
     egyéb épületben lévő lakás  

  Ennek jellege: 
 közös udvarban 

 

  Üdülő 
 Ennek jellege: 

 üdülő 
 hétvégi ház 
 présház 
 egyéb:___________ 

 2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 

II. Ingatlan 

 1. Címe: 2517, Kesztölc község  
  _____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó 
 2. Helyrajzi száma: ___________________________________ 

III Épület jellemzői (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

 1. Fajtája: 

    Egylakásos lakóépületben  
                      lévő lakás 
 Ennek jellege: 

 családi ház 
 egyéb:______________  

  Többlakásos lakóépületben vagy  
     egyéb épületben lévő lakás  

  Ennek jellege: 
 közös udvarban 

 

  Üdülő 
 Ennek jellege: 

 üdülő 
 hétvégi ház 
 présház 
 egyéb:___________ 

 2. Hasznos alapterülete: ______________________m2 

IV. Adókötelezettség keletkezésének időpontja:  

2016.január 1. 

  

V. Önkormányzati rendeletei mentesség kedvezmény  

 1. Önkormányzati rendeleti adóalap- mentesség __________________________________ címen mentes terület: _______________ m2 

 2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény _________________________________________ címen. 
  

 
 _____________________________ 

helység év hó nap 

 
______________________________________________ 

a bevallásbenyújtója vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 

 
 


