
 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  

19/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 

 

(Egységes szerkezetben a 6/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelettel) 

 

Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Általános rendelkezések 

1. §  Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Cece nagyközség illetékességi 

területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt 

helyi adók közül határozatlan időre 

a) magánszemély kommunális adóját,1 

b) helyi iparűzési adót 

vezeti be. 

2. Magánszemély kommunális adója 

 

2. § Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12-18-§-ában meghatározott 

magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi 

területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.2 

3.§  (1) Az adókötelezettség alá eső építmény után a kommunális adó éves összege: 7.200 

Ft. 

(2) Az adókötelezettség alá eső telek után a kommunális adó éves összege: 3.600 Ft. 

(3) A nem magánszemély tulajdonában álló lakások bérleti joga után a kommunális adó 

éves összege: 3.600 Ft. 

4. §  (1) Mentesül a kommunális adó megfizetésének kötelezettsége alól, aki a 70. életévét 

betöltötte.  

(2) A mentesség kezdete a 70. életév betöltését követő év első napja. 

 

3. Helyi iparűzési adó 

 

5.§ Adóköteles az önkormányzati illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység.) 

6.§ Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 

1,5 %-a.  

7. § Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

 naponként 5000 forint. 

 

                                                 
1 Az 1. § a) pontját  a  6/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos 2017.01.01. napjától. 

 
2 A 2. § -t  a  6/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2017.01.01. napjától. 

 



 

 

4. Záró rendelkezések 

 

8. §  (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 14/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete. 

(3) Hatályát veszti Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 12/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete. 

(4) Hatályát veszti Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló 28/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

   Fazekas Gábor       Dr. Marinka Nikolett 

  polgármester                  aljegyző 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

 

Cece, 2015. december 2. 

 

        Dr. Marinka Nikolett 

                  aljegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalta: Dr. Marinka Nikolett 

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2017.01.02. 

 

 

 


