
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséröl szóló 40/2020. (III. 11.) számú konnányrendelet 1.
§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselö-testületének feladat- és hatáskörét a polgánnester
gyakorolja.

E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkonnányzat Képviselö-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követöen - az alábbi
136/2020 (XI. 26.) számú döntésemmel:

Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.)

önkormányzati rendeletét módosító 22/2020. (XI. 26.) rendeletét jelen döntésem 1.
számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

felkérem a jegyzőt, hogy a rendelet kifííggesztéséröl és nyilvánosságra hozataláról
gondoskodjon.

Felelös: dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2020. december 31.

Pilisborosjenő, 2020. november 26.
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Tömöri Balázs
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1. számú melléklet

Pilisborosjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2020. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pmsbOTOSJenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és szocíális elTátásokrófszóló 1993. évi IIÍ.
törvény 45. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormanyzatarrol szoló 2011 évi CLXXXIX. törvény 13. § (l)'bekezdés&iek 8. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 22/2017. (XI. 17. ) önkormányzatí
rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

l.§

Ahelyiadókrólszóló 22/2017 (XI. 17. ) önkonnányzati rendelet (továbbiakban: R. ) 5 § (1)
bekezdés b) pontja törlésre kerül.

2.§

Az R. 6. § (8) bekezdése helyébe a (8) bekezdés lép:
(8)Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban Art) XXV. fejezet szerinti

fizetési kedvezmény engedélyezését a törvényi keretek között ajegyző gyakorolja.

3. §

Az R. 6. § (9) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:
^ '.:: tívéve> ha pilisborosjenői lakcímmel rendelkező természetes személy tulajdonában

álló ingatlanban bejelentett kereskedelmi tevékenység történik.

4.§

Az R. 13 §-a helyébe a következő 13. § lép:

13 § (1) Az adó mértéke - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 200 Fb/m2/év.
(2) Aközművel nem eUátott és közúton, illetőleg közforgalom céljára megnyitott magánúton
nem megközelíthető telkek után fizetendö adó mértéke 50 FVm2/év.

5. §

Az R. 15 §-a (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

(-r) loo. % telekadó kedvezményben részesül az Önkormányzat közigazgatási határán belül
udülö yagy lakó mgatlannal rendelkező természetes személy, aki az ingatlanban
életvitelszerűen lakik, és akivel szemben a helyi adóhatóság adótartozást nem tartnyilván.



6. §

Az R. 15 §-a (2) bekezdés helyébe a következő (2) bekezdés lép:

(2) 55 % alanyi telekadó kedvezményben részesül az Önkormányzat közigazgatási határán
belül üdülö vagy lakó ingatlannal rendelkező természetes személy, aki nem lakik
életvitelszerüen az ingatlanban, és akivel szemben ahelyi adóhatóság adótartozást nem tart
nyilván.

7. §

Az R. 18 §-a (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés lép:

(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a
továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az R. 24 § (2) bekezdése törlésre kerül.

AzR. 35 §-ahelyébelép:

8. §

9. §

35. § Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az Onkormányzat
illetékességi területén önkormányzati tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.
Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlötársak, akkor valamennyi bérlötárs által
írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély
tekintendö az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlötársak egyenlö arányban
adóalanyok.

10. §

Az R. 38 §-a helyébe lép:

38. § Az adó évi mértékének felső határa lakásbérletijogonként 12 000 Ft.

11. §

Az R. 40 §-a az alábbi új (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

(4) Az adóalany az a jogképes személy vagy szervezet, amelynek adófizetési kötelezettségét
törvény előírja.

(5) Közmű: termelő, elosztó, gyűjtö, továbbító, szabályozó, mérö rendeltetésű építmények,
vezetékek, berendezések összessége, amely az egyes területfelhasználási egységek és az
építmények rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében a fogyasztók vízellátási,
szennyvízelvezetési és belterületi csapadékvíz elvezetési, gáz-, hő- és villamosenergia-
ellátási, valamint hírközlési időszakos vagy folyamatos igényeit a település saját tennelő,



illetve előkészítő berendezései révén, vagy táwezetéki rendszerekhez kapcsolódva
központosan, folyamatosan, kellő biztonsággal, közösségi úton, üzemszerűen ?működve
elégíti kí. [253/1997. (XIL 20. ) Korm. rend. l. melléklet 68. pont].

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Pílisborosjenő, 2020. november 26
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Záradék:

A fenti rendelet 2020. november -án kihirdetve.

dr. Horti Is án ' gyző
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