
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

20/1996. (VI. 20.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

a helyi adók bevezetéséről szóló - 16/1996. (V. 30.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel  módosított - 20/1995. (VI. 29.) 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet módosításáról 

1. § A 18. § a) pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
Mentes az adó alól: 
A Budapesti Városrendezési Szabályzat (BVSZ) övezeti besorolásainak megfelelően a 

beépítettségi százalékot figyelembe véve építési övezetenként az alábbiak: 
- 03-as építési övezet: a ténylegesen beépített alapterület 1,67-szerese, 
- 05-ös építési övezet: a ténylegesen beépített alapterület 3-szorosa, 
- 21-es építési övezet: a ténylegesen beépített alapterület 2,22-szerese, 
- 41-es építési övezet: a ténylegesen beépített alapterület 1,86-szorosa, 
- 42-es építési övezet: a ténylegesen beépített alapterület 1,22-szerese, 
- 81-82-es építési övezet: a ténylegesen beépített alapterület 3-szorosa. 

2. § Az rendelet  24. §-a (7) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek:  
"(7) Az 1996. évi adóévben azok az adóalanyok, akik önkéntesen anélkül tesznek 

adóbevallást, hogy részükre az adóhatóság a 24. §. (1) bekezdésében megjelölt nyomtatványt 
megküldte volna, mentesülnek az 1995. évi adó járulékai megfizetése alól, és a tárgyévi adót 
1996. október 31-ig pótlékmentesen jogosultak megfizetni."  

3. § (1)   A rendelet módosítása 1996. július 1-én lép hatályba. 
(2) A rendeletnek a módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak. 

B u d a p e s t ,  1996. június 20. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 

INDOKOLÁS 

1. § A 16/1996. (V. 30.) számú rendelet elfogadását követően a Közép-magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal1 törvényességi észrevételt tett, a módosítás az észrevételnek 
megfelelően történt. 

2. § Törvényességi észrevételt tett Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala arra a 
rendelkezésre is, hogy azok az adóalanyok mentesülnek az 1995. évi adó megfizetése alól, 
akik adókivető határozatot nem kaptak. A módosítás az észrevétel szerint történt. 

3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
B u d a p e s t ,  1996. június 20. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 

                                                 
1 A 15/2007. (V.02.) sz. rendeletmódosítás alapján a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala új neve: Közép-
magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 


