
CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 

a helyi adókról szóló 14/2013.(XI.25.)önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – Alaptörvény 32. cikk (2) 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 3. § (2) bekezdés a) pontjában az "épület" szöveg helyébe "építmény" szöveg lép.   

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

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

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

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

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

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

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

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

10. § A Rendelet 5.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 "Az adókötelezettség alá eső telek után – feltéve, hogy az nem tartozik az e rendelet 5. § (2) 

bekezdésének hatálya alá – a kommunális adó éves összege: 3.600,-Ft." 

11. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

"A mentesség kezdete a 70. életév betöltését követő év első napja." 

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

13. § E rendelet hatálybalépését követő 8. napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Fazekas Gábor dr. Marinka Nikolett 

 polgármester  aljegyző 

 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

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

 

 

 

Cece, 2014. november 24. 

  dr. Marinka Nikolett 

       aljegyző 


