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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2021. (XI.23.) Kt. sz. határozata: 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. azon pilisszentlászlói ingatlan tulajdonos részére, aki 2021-ben a tulajdonában lévő 

ingatlanok vonatkozásában telekalakítási eljárást (telekegyesítést) folytatott le, vagy 

telekalakítási eljárást (telekegyesítést) kíván lefolytatni, az ahhoz szükséges változási 

vázrajz készítés költségének 50%-a, de legfeljebb 25 000 Ft mértékű támogatást nyújt, 

amennyiben  

a) az ingatlan tulajdonosa a Pilisszentlászló közigazgatási területén tulajdonában lévő 

ingatlanokra fennálló kommunális adó (tőke és pótlék) tartozását visszamenőleg 5 

évre vagy a tulajdonba kerülést követő év január 1. napjától rendezi, és erről a 

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája által kiállított általános 

adóigazolást benyújtja, 

b) az ingatlan tulajdonosa a Pilisszentlászló közigazgatási területén tulajdonában lévő 

ingatlanokra vonatkozóan visszamenőleg 5 évre vagy a tulajdonba kerülést követő 

év január 1. napjától adatbejelentést tesz és ezt követően az elmaradt kommunális 

adót befizeti, és erről a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája által 

kiállított általános adóigazolást benyújtja,  

c) kettő vagy több az ingatlannyilvántartás szerint beépítetlen ingatlan összevonását 

nem támogatja, kivéve, ha az összevonás után az épület feltüntetését igazolja 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a lakosság részére felhívást tegyen közzé az 1. pontban 

meghatározott kérelem benyújtásának feltételeiről,  

3. felhatalmazza a Polgármestert a benyújtott kérelmek elbírálására, és az 1. pontban 

meghatározott feltételnek megfelelően benyújtott kérelem esetén a támogatás kifizetése 

iránti intézkedés megtételére,  

4. az 1. pont szerinti támogatáshoz 175 000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetésének a kommunális adó többlet bevétel terhére, 

5. 2022. évben is lehetővé teszi az 1. pont szerinti támogatás iránti kérelem benyújtását, 

ezért felkéri a Polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetésbe 600 000 Ft összeget 

tervezzen be. 
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Kapja: 

1. Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Aljegyző – intézkedésre 

4. Pénzügyi Iroda – intézkedésre 

5. Adóiroda - tájékoztatásul 

 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

A kiadmány hiteléül: 

Szentendre, 2021. november 24. 

 

Simor Györgyné 

jegyzőkönyvvezető 
 

 


