
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
24/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogi és Ügyrendi 
Bizottság, valamint Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról 
szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: építményadó 
rendelet) 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti adóalanynak az adómentességre 
jogosító állapotot  

a) a súlyos mozgáskorlátozottság esetében a súlyos mozgáskorlátozottak 
közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban 
meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági 
határozat másolatával, 

b) a látási fogyatékosság esetében a 
ba) Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes 

igazolványának másolatával, 
bb) vakok személyi járadékát megállapító hatósági határozat másolatával, 
bc)  fogyatékossági támogatást megállapító hatósági határozat másolatával, 

vagy 
bd) látási fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű családi pótlékot 

megállapító hatósági határozat másolatával 
 kell igazolni.” 
 

2. § 
 

Az építményadó rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában a „súlyos 
mozgáskorlátozott” szövegrészek helyébe a „súlyos mozgáskorlátozott vagy látási 
fogyatékos” szöveg lép. 
 

3. § 
 

Hatályát veszti  
 

1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
idegenforgalmi adóról szóló 51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 
„Adókötelezettség, az adó alanya” alcíme, „Az adó alapja” alcíme, 6. § (1) 
bekezdésében az „(1. számú melléklet) vagy vendégnyilvántartó-könyvet” 
szövegrész, 6. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész, 6. § (4) bekezdése, 
7. § (1) bekezdése, 1. melléklete, 



 
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi 

iparűzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete „Az 
adókötelezettség és az adó alanya” alcíme, „Igényérvényesítés csőd- illetve 
felszámolási eljárásban” alcíme, 6. § (1) és (3) bekezdése. 

 
4. § 

 
 

Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 

 

Kecskemét, 2014. december 18. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2014. december 18.       
  
 
 

       Dr. Határ Mária sk. 
                       jegyző 
 
 
 

 
 


