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12/2014.(VI.15.)önkormányzati rendelet-tervezete 

a helyi adókról szóló 14/2013.(XI.25.)önkormányzati rendelet módosításáról 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi adókról szóló többször módosított 1990. 

évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 

adókról alkotott 14/2013.(XI.25.)önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 

módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 

 

1. § A Rendelet 2. § b) pontjában az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.  

 

2. §  A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg 

lép.   

 

3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdésében az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

  

4. § A Rendelet 4. § (2) bekezdésében az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

 

5. § A Rendelet 4. § (3) bekezdésében az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

 

6. § A Rendelet 8. § d) pontjában az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

 

7. § A Rendelet 8. § e) pontjában az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

 

8. § A Rendelet 8. § g) pontjában az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

 

9. § A Rendelet 9. § (1) bekezdésében az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

 

10. § A Rendelet 10. § (1) bekezdésében az "építmény" szöveg helyébe "épület" szöveg lép.   

 

11. § A Rendelet 2.§  d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

 "d) lakás  alatt a Htv. 52.§ 8. pontjában foglaltakat kell érteni." 

 

12. § A Rendelet 2. § f.) pontját hatályon kívül helyezi. 

 

13. § A Rendelet 13. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

"13. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után a fizetendő adó évi mértéke az 

adóalap 1,5 %-a." 

 

14. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Varga Gábor Albert  Zsuzsanna 

 polgármester  jegyző 
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KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

Ez a rendelet a mai napon a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

 

 

 

Cece, 2014. április 15. 

   

  Albert Zsuzsanna 

       jegyző 

 


