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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi adókról szóló 51/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Helyiadó-rendelet) a 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 
„3. § (2) Az adó mértéke a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó épületek, épületrészek 
után: 

a) kiemelt területen 660,- Ft/m2/év, 
b) egyéb területen 330,- Ft/m2/év.” 

 

2. § 

A Helyiadó-rendelet 9. § b) pontjában a „bérlakás” szövegrész helyébe a „bérlemény” 
szövegrész lép. 

 
    3. § 

A Helyiadó-rendelet a következő 16/A §-sal egészül ki: 

„ Az adókötelezettség teljesítésével, kérelmekkel kapcsolatos eljárási rendelkezések 
 
16/A § (1) Az adózó az adóhatóság felé fennálló bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási 
kötelezettségét és egyéb kérelmét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és 
díjak tekintetében Makó város honlapján (www.mako.hu) közzétett nyomtatványok 
letöltésével, kinyomtatásával, kitöltésével, aláírásával, postai úton vagy személyesen 
teljesítheti. 
 
(2)Az adózó az építményadóról, a telekadóról, a magánszemélyek kommunális adójáról, a 
helyi iparűzési adóról, az idegenforgalmi adóról, a talajterhelési díjról szóló bejelentési, 
bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségét és egyéb kérelmét az önkormányzati adóhatóság 
által rendszeresített nyomtatványokon, Makó város honlapján közzétett linken elérhető 
számítógépes program segítségével elektronikus úton is teljesítheti. 

 
 
 



 
(3)Az adókötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez ügyfélkapu regisztráció 
szükséges. A számítógépes program valamint az elektronikusan kitölthető nyomtatványok az 
ado.mako.hu lapon érhetők el.” 

    4. § 

A Helyiadó-rendelet 17. § -a a következő (12)-(13) bekezdésekkel egészül ki: 

 „(12) Adóhatóság: Makó város önkormányzati adóhatósága. 
 
 (13) Adókötelezettség: a bevallási, bejelentkezési, változás bejelentési és adatszolgáltatási 
kötelezettség.” 

 
5. § 

Ezen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.   
 

 

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


