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17/2005. (III. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A kerületi vállalkozások ösztönzéséről és támogatásáról szóló  
44/2000.(XII.20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
többször módosított, az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. 
cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szabályainak 
figyelembevételével az alábbi önkormányzati rendeletben módosítja a kerületi vállalkozások 
ösztönzéséről és támogatásáról szóló 44/2000. (XII. 20.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet (továbbiakban: rendelet). 

1. § A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

„(2) A kedvezményt az önkormányzat visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás 
formájában nyújthatja, amelyet pályázat útján lehet elnyerni. A feltételeket a vállalkozások 
helyi érdekképviseleti szervezetei, vagy a kamarák véleménye figyelembevételével a 
Képviselő-testület Tulajdonosi Bizottsága határozza meg és hagyja jóvá, annak 
betartásával, hogy a 3. § (1) bekezdés második fordulatában szereplő bérleti díj 
kedvezménynek arányosnak kell lennie a bérlő által elvégzett beruházás értékével.” 

2. § A rendelet 4. §-a hatályát veszti, ezzel a további paragrafusok számozásai eggyel 
csökkennek. 

Záró rendelkezés 

3. § (1) E rendelet rendelkezései a kihirdetés napján lépnek hatályba. 

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 

Budapest, 2005. március 24. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

I N D O K O L Á S 

Általános indokolás 

Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében a közös 
piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában 
nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének 
előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a 
tagállamok közötti kereskedelmet.  
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A támogatást nyújtókra és a támogatásra vonatkozó eljárásokra az Európai Közösséget 

létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 
szabályai az irányadóak. Ennek értelmében minden ilyen témájú rendelet tervezetet előzetesen 
a Pénzügyminisztérium szervezetén belül működő, önálló szervezeti egység, a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda (továbbiakban Iroda) véleményez, majd hagy jóvá. A rendelet módosításait az 
Iroda által adott javaslatok és előzetes vélemények teszik indokolttá. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz A 3. § (1) bekezdés második fordulata módosítás hiányában az EK Szerződés 87. § 
(1) bekezdés hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül és a piaci versenyt befolyásolja.  

2. §-hoz A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 1. § (2) bekezdése 
értelmében az ajánlattevők számára biztosítani kell az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód 
alapelvét. Az önkormányzat közbeszerzéseinél minden esetben a Kbt. előírásait kell 
alkalmazni. 

3. §-hoz Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 

Budapest, 2005. március 24. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 29. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
 


