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37/2003. (IX. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a helyi adók bevezetéséről szóló - 26/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  22/2003. (V. 27.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,   52/2002. (XII. 23.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  42/2002. 
(IX. 24.)  Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 

19/2002. (III. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelettel,  30/2001. (IX. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel,  43/2000. (XII. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  35/1999. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  46/1998. (XII. 22.) Budapest 

XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  11/1998. (III. 31.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,   20/1997. 

(VI. 4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel,  
44/1996. (XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 

rendelettel,  20/1996. (VI. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 16/1996. (V. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelettel  módosított - 20/1995. (VI. 29.) Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Képviselő-testülete az adókról, 
járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2002. évi XLII. törvény 158. §-a 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A helyi adók bevezetéséről szóló, többször módosított 20/1995. (VI. 29.) sz. 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § c) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„4. § c) műemléképítmény.  
2. § A helyi adók bevezetéséről szóló, többször módosított 20/1995. (VI. 29.) sz. 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § i) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„4. § i) a magánszemély lakás céljára szolgáló építménye  
3. § A helyi adók bevezetéséről szóló, többször módosított 20/1995. (VI. 29.) sz. 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § d) pontja az alábbiak szerint 
módosul. 

„10. § d.) ) A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, a nevelési-oktatási intézmények 
céljára szolgáló helyiséghez, a műemlék építményhez, a költségvetési szerv, a közszolgáltató 
szervezet, valamint az egyház tulajdonában álló építményekhez tartozó telek.  

4. § A jelen önkormányzati rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

B u d a p e s t,  2003. szeptember 18. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A módosítás azért szükséges, mert a vállalkozók adókedvezményére vonatkozó 
Pénzügyminisztériumi állásfoglalást hivatalunk csak a 2003. május 22-i Képviselő-testületi 
ülést követően kapta meg. Az állásfoglalás szerint ugyanis az önkormányzatoknak már nincs 
lehetősége határozatlan időre szóló adókedvezményeket, mentességeket határozott idejűvé 
átalakítani. Ennek alapján kell rendeletünket – figyelemmel az európai jogharmonizációs 
kötelezettségre – módosítani. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz: Az általános indokolásban kifejtettek miatt hatályon kívül kell helyezni 2004. 
január 1. napjától a rendelet 4. § c) pontjából a „2007. december 31-ig illeti meg az 
adómentesség a vállalkozót az üzleti célt szolgáló műemléképülete, épületrésze után az 
építményadó tekintetében” szövegrészt. 

2. §-hoz: Az általános indokolásban kifejtettek miatt hatályon kívül kell helyezni 2004. 
január 1. napjától a rendelet 4. § i) pontjából a „valamint 2007. december 31-éig a vállalkozó 
üzleti célt szolgáló, lakás céljára szolgáló építménye” szövegrészt. 

3. §-hoz: Az általános indokolásban kifejtettek miatt hatályon kívül kell helyezni 2004. 
január 1. napjától a 10. § d) pontjából a „2007. december 31-ig illeti meg az adómentesség a 
vállalkozót az üzleti célt szolgáló műemléképületéhez tartozó telek után a telekadó 
tekintetében” szövegrészt. 

4. §-hoz: A hatályon kívül helyezés 2004. január 1-jei dátumát az indokolja, hogy a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-a tiltja az adójogszabályok évközi – az adózókra 
vonatkozóan hátrányos – megváltoztatását. 

B u d a p e s t,  2003. szeptember 18. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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