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4/2001.(11.20.) Kt szamu R E N D E L E T E 

az kpitmknyador61 sz616 
29/2OOO.(XI.21.), 26/1999.(XII.14.), 36/1998.(XII.15.), 40/1997.(XII.16.), 6/1997.(111.25) 6s 

43/1996.(X.8.) Kt 
szamu rendelettel m6dositott 

29/1995.(XI.21.) Kt sziimli rendelet 
m6dositis8r61. 



Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  4/2001.(11.20.) Kt szimu rendelete 
az CpitmCnyaddr-61 sz616 

29/2000.(XI.21.), 26/1999.(XII.14.), 36/1998.(XII.15.), 40/1997.(XII.16.), 6/1997.(111.25.) Cs 
43/1996.(X.8.) Kt szamu rendelettel m6dositott 29/1995.(XI.21.) Kt 

szamu rendelet m6dositasar61 

Budapest-Csepel ~ n k o r m a n ~ z a t a  a helyi adokrol szolo 1990. Cvi C. torveny alapjan, valamint a 
helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. Cvi LXV. torveny 16. 5 (1) bekezdeseben meghatarozott 
jogkorenel fogva, az alabbi rendeletet alkotja: 

A rendelet 7. 5 (4) bekezdese helykbe a kovetkezo rendelkezes lep: 

(4) Kerelem alapjan indokolt esetben epitmenyado tartozasra, birsag- 6s potlektartozasra a 
jegyzo reszletfizetest, fizetCshalasztast engedelyezhet, a birsag- 6s potlektartozast mersekelheti 
vagy elengedheti. 

A rendelet 7. 5 (5) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 

(5) Vallalkozasi tevekenyseget folytato maganszemely, jogi szemely vagy egyeb szervezet 
kerelme alapjan az epitmenyado toketartozas osszeget a jegyzo mersekelheti abban az esetben, 
ha az adotartozas megfizetese az adoalany gazdalkodasi tevekenyseget ellehetetlenitene. 
Ha a kerelemben az adozo 500 ezer forint feletti toketartozas elengedeset kQi, abban az 
esetben a ~t~viselii-testiilet dBnt a kerelem elbiril-isir61. 

A rendelet 7. $-a a kovetkezo (6) bekezdessel egesziil ki, egyidejuleg a jelenlegi (6) bekezdes 
szamozasa (8) bekezdesre valtozik: 

(6) Ha az epitmenyado fizetesere kotelezett adoalany adotorlesi kerelmet neln az (5) 
bekezdesben foglalt indokkal, maganszemely eseteben pedig nem megelhetesi 
veszClyeztetettsegi indokkal, hanem egyeb ok miatt n$jtja be, abban az esetben a torolni kert 
ad6 osszeg6tol fuggetleniil a Kepviselo-testiilet jogosult elbiralni a kerelmet. 



A rendelet 7. §-a a kovetkezo (7) bekezdkssel egCszul ki, egyidejuleg a jelenlegi (7) bekezdks 
sziimozisa (9) bekezdesre vhltozik. 

(7) A Budapest XXI. kerulet kozigazgatasi teriileten epitmenyad6 fizeteskre kotelezett jogi 
szemely vagy egyCb szervezet altal a FovBrosi Onkorn~an~zat ad6hat6sagtihoz ben@jtott helyi 
iparuzisi ad6 merseklesere irimyul6 kerelemhez szukseges javaslatr61, amennyiben a kerelem 
500 ezer forintot meghalad6 osszegu adotorlksre vonatkozik, a Kepviselo-testulet dont. 

5-  § 

(1) A rendelet a kihirdetise napjan l6p hatalyba. 

(2) Az eredeti rendelet m6dositassal nem Crintett reszei valtozatlanul hatalyban maradnak. 

(3) E rendelet rendelkeziseit a 2001. januar 1. napja u t h  ben@jtott kerelmekre kell 
alkalmazni. 

Kihirdetve: 2001. februk 20-an. 



~ltali inos indokoliis 

A Budapest - Csepel ~nltormanyzata Cpitmenyad6r61 sz616 tobbszor m6dositott 
29/1995.(XI.21.) Kt szhlu  rendelet in6dositasat az ad6zas rendjdrol szolo tobbszor 
n16dositott 1990. evi XCI. torvCny valtozasa valamint a inelthyossagi eljirasokban a 
kQeln~ek elbiralasara jogosultak korCnek pontositasa es a meltanyossig alkalmazasi 
teruleteinek kibovitese teszi szuks6gess6. 

Rkszletes indokoliis 

Az 1 . 8  meghatirozza a jegyzo hataskorebe tartoz6 meltanyossagi ugyeket. 

A 2. 8 kiterjeszti a meltanyossiig alkalmazasiit a toketartozhs mersdltles6re Cs megallapitja 
osszeghatartol fuggoen a mCltanyossig gyakorlasanak hataskorkt valamint az ad6zBs rendjdrol 
szo16 torveny modosit~s~nak inegfeleloen azonos elbiralasi szempontot hathroz meg a 
vallalkozasi tevekenysdget folytat6 maganszem6lynel es a gazdasagi tirsasagnhl. 
A Kepviselo-testulet hataskorebe helyezett mCltanyossigi kerelmek elbiralasakor a testulet az 
SZMSZ 1 8. §-ban foglalt szabalyok szerint dont. 

A 3. 8 a Kipviselo-testiilet dontesi jogat hatirozza meg azokban az esetekben, amelyek soran 
a kerelmezo ad6torlesi kQelmet nem anyagi helyzetere vagy vallalkozisanak 
ellehetetlenulesdre hivatkozva n ~ j t j a  be. 

A 4. 8 felhatalmazast ad a Kipviselo-testuletnek a Budapest Fovirosi Onkormanyzatnal 
ben*jtott helyi iparuzesi ado mersdklCsere irinyulo kdrelmekhez szukskges javaslat 
meghozatalahoz abban az esetben, ha a kQelmezo 500 ezer forintnal nagyobb osszegu 
adotorlest kCr. 

Az 5. tj a rendelet hatalybalCpesCt a kihirdetes napjaval hatarozza meg azzal, hogy a 
rendelkezeseit a 2001. januir 1. utan benfljtott kdrelmekre lehet alkalmazni. 




