
Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012.(XII.5.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 
 
 
 
 

 
A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Adókötelezettség 

1.§. 

(1) Cigánd város önkormányzata illetékességi területén helyi adóként határozatlan 
időre bevezeti a helyi iparűzési adót. 
 

Az adó mértéke 

2.§. 

(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az 
adóalap 2 %-a. 

(2) Ideiglenes iparűzési tevékenység esetén a napi adó összege 2.000 Ft/nap. 
 

Adómentesség, adókedvezmény 

2.§. 

(1) Adókedvezmény azt a vállalkozót illeti meg, akinek/amelynek a helyi adókról 
szóló 1991. évi C. törvény 39.§ (1) bekezdés, illetőleg a 39/A.§  
vagy a 39/B.§ alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg  
a 2,5 millió Ft-ot.  

(2) A kedvezmény mértéke: az adóalap 0,5 %-a. 
 

Záró rendelkezések 

4.§. 

(1) Ez a rendelet 2013. január 06.-án  lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 16/2010./XII.28/ önkormányzati 
rendelet. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012.(XII.5.) önkormányzati rendelete 

a magánszemélyek kommunális adójáról 
 
 

 
A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Adókötelezettség 
1.§ 

(2) Cigánd város önkormányzata illetékességi területén helyi adóként határozatlan 
időre bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját. 

 
2.§ 

Az Önkormányzat kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azok 
felhasználásával megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi 
feladatok ellátására használja fel. 
 

Az adó mértéke. 
3.§ 

(1) A magánszemélyek kommunális adó évi mértéke adótárgyanként 5 000.- Ft/év 
 

Adókedvezmény, adómentesség, adómérséklés 
4.§ 

(1) A 70. életévet betöltő adóalanyt 50 %-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös 
háztartásban munkaképes hozzátartozó nem él. 

(2) A kedvezmény az életkor elérését követő év január hó 1. napjától engedélyezhető. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság a magánszemély kérelme alapján a helyi adót 
mérsékelheti, vagy elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

      
Záró rendelkezések 

5.§ 

(1) Ez a rendelet a 2013. január 06.-án lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/1996. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012.(XII.5.) önkormányzati rendelete 

az idegenforgalmi adóról 
 
 

 
A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

Adókötelezettség 
1.§ 

(3) Cigánd város önkormányzata illetékességi területén helyi adóként határozatlan 
időre bevezeti az idegenforgalmi adót. 

 
Az adó mértéke 

2. §. 

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft. 
 

Záró rendelkezések 
3.§ 

(3) Ez a rendelet 2013. január 06.-án  lép hatályba. 

(4) Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 19/2005. (XII.28.) önkormányzati 
rendelet. 

 

 

 


