
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

23/2017. (XI.22.) önkormányzati rendelete 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építményadóról szóló 

52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 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, 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 véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi 
Bizottság és 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 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a a 
következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén elhelyezett reklámhordozó.” 
 

2. § 
 
 
A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„7. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti adótárgy esetében az adó éves mértéke 

a) az I. adóövezetben 600 Ft négyzetméterenként, 
b) a II. adóövezetben 540 Ft négyzetméterenként, 
c) az övezeti besorolástól függetlenül gépjárműtároló esetén 300 Ft 

négyzetméterenként. 
(2) A 2. § (4) bekezdés szerinti adótárgy esetében az adó éves mértéke övezeti 
besorolástól függetlenül 12.000 Ft négyzetméterenként.” 
 

3. § 
 
 
A rendelet 5. § (1) bekezdésében az „az épület” szövegrész helyébe az „a 2. § (1) 
bekezdés szerinti adótárgy esetében annak” szöveg lép. 

 
 
 



 
4. § 

 
 

Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
 
Kecskemét, 2017. november 22. 
 
 
 
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, 2017. november 22. 
 

        Dr. Határ Mária sk. 
                 jegyző 

 


