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Cegléd Város Önkormányzata 
32/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet 

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
29/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § 
(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
1. § (1) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Ör.) 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1. § Kommunális adókötelezettség terheli… 
 

„a) Azt az adóalanyt, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos 
esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az 
adó alanya.” 

 
(2) Az Ör. 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„b) a magánszemély tulajdonában lévő telek tulajdonosát” 

 
2. § Az Ör. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

2. § Az adó mértéke… 
 

„b) a telek után 3.000 Ft/év” 
 

3. § Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
4. § Hatályát veszti az Ör. 3. §-a, és 1. melléklete. 
 
5. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

(2) Ez a rendelet Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő 
kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. 
 
Dr. Diósgyőri Gitta s.k. Takáts László s.k. 
   címzetes főjegyző polgármester 

--------- 
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1. melléklet a 32/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez 
 

„2. melléklet a 29/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
 
 

NYILATKOZAT 
A magánszemélyek kommunális adójából 20 % adókedvezmény igénybevételéhez 

 
 
Alulírott név: ………………………………………….. Szül. hely, idő………………...…………… 
Adóazonosító jel/ nyilvántartási szám:……………………………………. 
Lakcíme:………………………………………… 
Ingatlan címe, helyrajzi száma: 
Cegléd, ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Bűntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
29/2010. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A. § (1) bekezdésében biztosított 
20 % adókedvezményt igénybe kívánom venni, mert az adó tárgyát képező lakás csapadékvíz-elvezetési 
rendszere megfelel a Rendelet 3/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek∗: 

a) a lakáshoz tartozó telken történik, vagy 
b) a közterületi nyílt vízelvezető árokba zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt került 

kivezetésre. 
 
Tudomásul veszem, hogy nyilatkozatom valóságtartalmát a hatóság ellenőrizni jogosult. 
 
Dátum:…………………………………………. 
 ……………………………………………… 
 adózó aláírása 
∗ A kívánt rész aláhúzandó.” 
 


