
 

 GYERMEKKEDVEZMÉNY KÉRELEM 

ÉPÍTMÉNYADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 

 
Alulírott, ____________________________________, szül.: _____ év ___________hó ___ nap 
 
A lakcímkártya szerint bejelentkezés dátuma: _____ év ___________hó ___ nap 
 
A lakcímkártya szerint állandó lakcímmel: _________________________________________________________, 
vagy  
tartózkodási hellyel rendelkező: ______________________________________________________________szám 
 
alatti lakos (adóazonosító jele: ________________) kijelentem, hogy   
 
Gyermekkedvezményre gyermekeim után …………. évtől vagyok jogosult: 
Gyermekek neve: 

_____________________,  szül.:  ____ év ___ hó __  nap    ______________________, szül.:   ____ év __hó __  nap 

_____________________,  szül.:  ____ év ___ hó __  nap    ______________________, szül.:   ____ év __hó __  nap 

 _____________________,  szül.:  ____ év ___ hó __  nap    ______________________, szül.:  ____ év __hó __ nap 

   

Az alábbi gyermekeim után nem vagyok jogosult a gyermekkedvezményre, kérem megszüntetését: 

____________________, szül.: ____ év ___hó __  nap  jogosultság megszűnésének időpontja:   ____ év __ hó __nap 

____________________, szül.: ____ év ___hó __  nap  jogosultság megszűnésének időpontja:   ____ év __ hó __nap 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  12/2015. (VI.03.), 1/2015. (II. 05.), 42/2014. (XI. 30.), 
56/2012. (XI. 30.) ÖR, 1/2012. (I. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított építményadóról szóló 53/2011. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet 8. § (5-6) bekezdés szerint:  
 
Adókedvezmény illeti meg a Budakeszi Önkormányzat illetékességi területén lakcímnyilvántartás szerint lakóhellyel 
rendelkező adóalanyt gyermekenként, a lakás vagy egyéb nem lakás céljára szolgáló épület hasznos alapterületéből 15 
m2 területig. E kedvezmény egy adótárgyra vehető igénybe. 

A gyermekkedvezmény igénybevételéhez a gyermek 16. életévének betöltése után a Magyar Államkincstár 

igazolása szükséges, melyből megállapítható, hogy a gyermek után nevelési ellátásban vagy iskoláztatási 

támogatásban részesül. A nagycsaládosok esetén, amennyiben már a gyermek után ellátásban nem részesülnek, 

iskolalátogatási igazolást kell benyújtani. 
 
Gyermek: az adózó által saját háztartásában eltartott, az adózó vérszerinti, örökbefogadott, valamint mostoha és nevelt 
gyermeke, aki után nevelési ellátásban vagy iskoláztatási támogatásban részesül, vagy nagycsaládos és a gyermeke 
nappali tagozatos képzésben tanul és 23. életévét egyikőjük sem töltötte be. A gyermek (gyermekek) után járó 
adókedvezmény egy lakás után vehető igénybe. 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  
 
Telefonszám: ____________________ 
 
Budakeszi, 201____________________       
  
                             _________________________ 
                                                                                            adózó aláírása 
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