
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

26/2015. (XI.25.) 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, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. 
pontjában biztosított véleményezései jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és 
a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról 
szóló 51/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) a 
következő 1/A. §-sal egészül ki: 
 
„1/A. § E rendelet alkalmazásában közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy.” 
 

2. § 
 
A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4. § (1) Mentes az adó alól  

a) a magánszemély tulajdonában álló, külterületen és zártkertben található 
gazdasági épület, legfeljebb 20 m2 hasznos alapterületig, a magánszemély 
vállalkozó üzleti célt szolgáló építményei kivételével, 

b) a magánszemély tulajdonában lévő lakás és kiegészítő helyiségei, a 
magánszemély vállalkozó üzleti célt szolgáló építményei kivételével, 

c) a súlyos mozgáskorlátozott vagy látási fogyatékos magánszemély 
tulajdonában álló gépjárműtároló legfeljebb 20 m2 hasznos alapterületig, 
amelyben a súlyos mozgáskorlátozott vagy látási fogyatékos magánszemély a 
saját üzemeltetésében vagy a vele legalább egy éve közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozója üzemeltetésében álló személygépjárművét tárolja, 

d) a gépjárműtároló legfeljebb 20 m2 hasznos alapterületig, amelynek 
magánszemély tulajdonosa – írásbeli nyilatkozata szerint – rendszeresen 
szállítja a vele legalább egy éve közös háztartásban élő, súlyos 
mozgáskorlátozott vagy látási fogyatékos közeli hozzátartozóját azzal a 
személygépjárművel, amelynek a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 
valamelyike az üzembentartója, és a személygépjárművet ebben a 
gépjárműtárolóban tárolják. 



 
3. § 

 
 
Hatályát veszti  
 

a) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
luxusadóztatással kapcsolatos települési átlagértékének meghatározásáról 
szóló 16/2006. (III. 6.) önkormányzati rendelete, 

b) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
luxusadóztatással kapcsolatos 2008. évi települési átlagértékek 
meghatározásáról szóló 47/2007. (XII. 3.) önkormányzati rendelete.  

 
 

4. § 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 

Kecskemét, 2015. november 25. 

 

 

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, 2015. november 25. 
 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
             jegyző 

 
 


