
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője                                                                

Balatonberényi Kirendeltség 

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. 

Tel: 85/377-482,Fax:85/377-857 

E.mail: bbereny@t-online.hu 

 

NYILATKOZAT 

                                                            az életvitelszerű lakóhelyről  

  

Név : …………………………………………………….. …………………………................................ 

Születési hely, idő :……………………………………… ……………………........................................ 

Anyja neve :……………………………………………… ……………………………........................... 

Lakóhely :………………………………………………………………………………...........................  

Levelezési cím :……………………………………… ……………………………................................. 

Adóazonosító jel :………………………………. …………………………………................................. 

Családi állapot:............................................................................................................................................ 

Nyilatkozom, hogy a .................................................................................................................................. 

 

szám alatti ingatlan az otthonom, életvitelszerű lakóhelyem, 201......................................-től. 

 

Az ingatlan tulajdonosa – résztulajdonosa – haszonélvezője vagyok.  

 

A balatonberényi önkormányzat 12/2015.(XI.27.) rendelete(helyi adó rendelet) 1.§ szerinti feltételek 

mindegyikét teljesítem, úgymint: 

 

1. Az adóhatóság felé bejelentett balatonberényi lakásomat, üdülőmet otthonomul használom. 

Balatonberényben tartózkodom az év …............. %-ában. 

 

2. Egyéb saját és családtagjaim tulajdonában vagy bérleményében lévő bel- vagy külföldi lakás, 

üdülő címe: …...................................................................................................................................... 

             ….......................................................................................................................................................... 

             …........................................................................................................................................................... 

              Itt tartózkodás mértéke:..............................%/év. 

2. Az életemet balatonberényi otthonomból szervezem, az életvitelemhez szükséges tevékenységet 

leginkább itt folytatom. 

 Rendszeresen innen indulok munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide térek haza. 

 

 Egyéb:........................................................................................................................................... 

 

…................................................................................................................................................................ 

 

3. A balatonberényi otthonom szolgál családi életem helyszínéül.  

 Egyedül élek. 

 Együtt élő családtagok felsorolása(név, anyja neve, születési helye-ideje, rokoni kapcsolat, 

bejelentett lakóhely): 

 

 



Név Anyja neve Születési hely, 

idő 

Rokoni kapcsolat  Bejelentett 

lakóhely  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

4. A balatonberényi otthonom tekintetében az év minden hónapjában közüzemi szolgáltatásokat veszek 

igénybe és elsődleges levelezési címként szolgál a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.(Az év minden 

hónapjában van mért fogyasztásom, melyet az adóhatóság felhívására tudok igazolni.) 

 

5. Nyilatkozatot tevő és családtagjai munkahelye, munkahely címe, illetve az oktatási intézmény neve, 

címe - ahol tanulnak( nem iskolás korú gyermek esetében a bölcsöde, óvoda neve,címe): 

 

 

 

Név:                                           Munkahely neve, címe:                                 Oktatási intézmény neve, címe: 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

…........................................................................................................................................................................ 

 

 

 

201........................................................................ 

 

 

                                                                                                                 ------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                  aláírás 
 

 

 

 
 

 



1.§1. E rendelet alkalmazásában: 
a)   Életvitelszerű lakóhely: Amennyiben a természetes személy adózó az adóhatóság felé bejelentett 

lakását, üdülőjét otthonául használja, és ebből az ingatlanból szervezi az életét, családi élete 
helyszínéül szolgál, rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide tér haza.  
A lakás, üdülő vonatkozásában az év minden hónapjában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe. 
A lakás, üdülő ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a 
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, és a magánszemély adózó nem rendelkezik más olyan lakással, 
üdülővel melyet életvitelszerűen használ és ezt a tényt, valamint az adótárgyként megadott lakás, 
üdülő életvitelszerű használatának tényét az adóhatóság felé hitelt érdemlően igazolja.  

b)  Az adótárgy lakás, üdülő életvitelszerű használatának igazolásának módja: lakcímkártya 
bemutatásával, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal, jogerős bírósági határozattal, amennyiben 
abból az életvitelszerű használat ténye megállapítható, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatra 
vonatkozó okirattal, amennyiben abból a közös háztartás helye, valamint annak életvitelszerű 
használata megállapítható. 

                                                 
 


