Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete
a helyi adóról szóló 20/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról
szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. (1) A helyi adóról szóló 20/2012. (XII. 30. ) rendelet (továbbiakban: R.) 2/A. §.-a elé a következő
cím, helyébe a következő rendelkezés lép:
„Adókedvezmény
2/A. §. (1) Azt az adózót, akinek az állandó lakóhelye az adóév január 1-jén Pilisszentkereszten van, és
betöltötte, illetve az adóévben betölti a 65. életévét, a tulajdonában álló lakás, hétvégi ház, nem üzleti célú
üdülőház után fizetendő adóból 2.000,- Ft kedvezmény illeti meg, amelyet a tulajdoni hányadának megfelelő
arányban vehet igénybe.
(2) Az adóév január 1-jén Pilisszentkereszten állandó lakosként bejelentett adózót az állandó lakosként
bejelentett és életvitelszerűen a lakásban, hétvégi házban, nem üzleti célú üdülőházban lakó 18 év alatti tanuló
gyermekek, valamint az iskolarendszerű felsőfokú nappali képzésben részt vevő eltartottak után - a képzéshez
szükséges tanulmányok idejére, de legfeljebb az eltartott 25. éves koráig -, gyermekenként, illetve eltartottanként
2.000,- Ft kedvezmény illeti meg, amelyet az adózó tulajdoni hányadának megfelelő arányban vehet igénybe.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kedvezmény a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek
megfelelő gyermek, illetve eltartott adózót is megilleti.
(4) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott kedvezményre való jogosultságot az adózó legkésőbb az
adóbevallás benyújtásának a határidejéig köteles iskolalátogatási igazolással bizonyítani az adóhatóság felé.”
(2) A R. a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. §.(1) A 2. §. és a 2/A. §. (1)-(3) bekezdésben szabályozott mentességek és kedvezmények
összmértéke nem haladhatja meg a lakás, hétvégi ház, nem üzleti célú üdülőház hasznos alapterülete után
számított, az adózó által fizetendő, mentességek és kedvezmények nélküli adó összegének 50 %-át.
(2) A 2. §-ban meghatározott mentességek és a 2/A. §-ban meghatározott kedvezmények abban az
esetben illetik meg az adózót, ha az adóévet megelőző év december 31-én nem áll fenn az önkormányzattal
szemben – bármilyen jogcímen – lejárt tartozása, amelyet előzetes fizetési felszólítás ellenére sem egyenlített
ki.”
2. §. A R. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelen rendelet 2/A. §-a 2014. december 31-én hatályát veszti.”
3. §. (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 2. §. c) - g) pontja hatályát veszti.
(2) Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba és 2014. január 2-án hatályát veszti.
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