
 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete  

a helyi adókról 1 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

ELSŐ RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § A rendelet a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § -ában meghatározott adóalanyok, és 
4. § -ában meghatározott adótárgyak vonatkozásában 

− építményadó,  
− telekadó, 
− magánszemélyek kommunális adója,  
− idegenforgalmi adó, és  
− helyi iparűzési adó  

fizetési kötelezettséget vezet be.  
 
 

MÁSODIK RÉSZ 
 

Egyes adókra vonatkozó rendelkezések 
 

1. Építményadó 
 

Az adó alapja 
 

2. § 2Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. A 3. § 
(5) bekezdés szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, 
m2-ben –két tizedesjegy pontossággal- számított felülete. 

 
 

Az adó mértéke 
 

3. § 3(1) Az adó mértéke vállalkozási tevékenység folytatására szolgáló épületek, épületrészek után 
a) kiemelt területen 980,-Ft/m2/év, 
b) egyéb területen 550,-Ft/m2/év. 
 
(2)4 Az adó mértéke a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó épületek, épületrészek után: 

                                                 
1 Hatályos: 2012. január 1-jétől. Módosította: 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, 18/2012. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet, 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet, 29/2013. (XI.28.) önkormányzati 
rendelet, 4/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet, 24/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet, 23/2015. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet, 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet, 26/2016. (XII.01.) 
önkormányzati rendelet, 5/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet, 33/2017. (XII.01.) önkormányzati 
rendelet. Hatályos: 2018. január 1. napjától.  
2 Módosította: 33/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. január 1. napjától.  

3 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2013. január 1. napjától. 



 
a) kiemelt területen 660,- Ft/m2/év, 
b) egyéb területen 330,- Ft/m2/év. 
 
 
 
(3) Az adó mértéke egyéb épület, épületrész után 
a) kiemelt területen 330,-Ft/m2/év, 
b) egyéb területen 180,-Ft/m2/év. 
 
(4)5 Az adó mértéke szálláshelyként üzemelő épületek, épületrészek után 
a) az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház udvar megnevezéssel szereplő, 60 m2 hasznos 
alapterületnél nem nagyobb épület esetén 325,-Ft/m2/év, 
b) 60 m2 hasznos alapterületnél nagyobb épület esetén 650,-Ft/m2/év. 

 
 (5)6 Az adó mértéke az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a  
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó után 12.000 Ft/m2/év.    

 
 

Adómentesség 
 

4. § 7  
 

2. Telekadó 
 
Az adó alapja 

 
5. §  A telekadó alapja a telek négyzetméterben számított területe.  

 
 

Az adó mértéke 
 
6. § 8(1)9 Magánszemély tulajdonában álló telek után - a (2) - (5) bekezdések kivételével-  

1,-Ft/m2/év. 
 

(2)10 Magánszemély esetében a háznál lévő kert és a közművesített övezetben elhelyezkedő 
beépítetlen terület után 2,- Ft/m2/év. Makó-Rákos belterületére az (1) bekezdésben 
foglaltak a mérvadóak. 

 

 (3)11 Nem magánszemély tulajdonában álló telek, valamint magánszemély tulajdonában álló, 
vállalkozás célját szolgáló 

a) belterületi telek után 90,- Ft/m2/év, 

                                                                                                                                                         
4 Módosította: 26/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. január 1. napjától.  
5 Beiktatta: 24/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2015. január 1. napjától.  
6 Beiktatta: 33/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. január 1. napjától. 
7 Hatályon kívül helyezte: 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2016. 
január 1. napjától. 
8 Módosította: 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §, hatályos: 2012. április 13. napjától, 
alkalmazandó: 2012. január      1. napjától. 
9 Módosította: 29/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1. napjától.  
10 Módosította: 29/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 1. napjától. 
11 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 



 
b) külterületi telek után 45,- Ft/m2/év. 

   (4)12 Az ingatlan-nyilvántartásban 

a) géppark megnevezésű kül-, és belterületi telek után 45,- Ft/m2/év, 

b) major, gépjavító állomás, udvar, szárító megnevezéssel nyilvántartott külterületi 
telek után 45,- Ft/m2/év, 

c) szérűskert megnevezésű külterületi telek után 28,- Ft/m2/év, 

d) nyilvántartott olyan földterület után, melyen bányatelek bejegyzés található, vagy 
homok-, föld-, és kavics kitermelésére használják 250,- Ft/m2/év, 

e)13 

(5)14 A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott telkek esetében az út, járda, parkoló céljára 
hasznosított telekrész után 45,- Ft/m2/év, a (3) bekezdés b.) pontja és a (4) bekezdés a) 
- b) pontjaiban meghatározott telkek esetében az út, járda, parkoló céljára hasznosított 
telekrész után 23,- Ft/m2/év. 

 
 

Adómentesség 
 
7. § Mentes a telekadó fizetési kötelezettség alól: 

a.)15 az a 65. életévét betöltött magánszemély, aki telek tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, 
ha az vállalkozás céljára kerül hasznosításra, továbbá 
b.)16 magánszemély esetében, a vállalkozás célját nem szolgáló telek után a 
lakóingatlanhoz tartozó telekrész teljes területéből legfeljebb 800 m2. 
c.)17 az ingatlan-nyilvántartásban anyaggödör megnevezéssel szereplő, használaton kívüli 

telek.  
 
 

3. Magánszemélyek kommunális adója 
 

Az adó mértéke 
 

8. § 18  (1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke – a (2) bekezdésben foglaltak 
kivételével – adótárgyanként, vagy lakásbérleti jogonként 11.200,- Ft. 

  (2) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke garázs, tanya, Lesiben lévő 
építmény esetén: 8.500,- Ft. 

 
Adómentesség 

 
9. § Mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól: 

                                                 
12 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2013. január 1. napjától.  
13 Hatályon kívül helyezte: 4/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. február 
7. napjától.  
14 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 
15 Módosította: 24/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. január 1. napjától.  
16 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 
17 Beiktatta: 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §, hatályos: 2012. április 13. napjától, 
alkalmazandó: 2012. január      1. napjától. 
18 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 



 
a) 19a 65. életévét betöltött magánszemély, aki lakás, valamint hozzátartozó garázs 

tulajdonjogával rendelkezik, kivéve ha azt nem kizárólag lakás, garázs céljára használja. 
Ezen mentesség csak a lakáshoz tartozó egy garázs után vehető igénybe. 

b) a 65. életévét betöltött magánszemély, aki önkormányzati bérlemény20 bérleti jogával 
rendelkezik,  

c) 21az adott telek vonatkozásában, aki telek tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt terhelő 
vagyoni értékű jog jogosultja, ha telekadó fizetési kötelezettség terheli. 

d)  22az adott építmény vonatkozásában, aki építmény tulajdonjogával rendelkezik, vagy azt 
terhelő vagyoni értékű jog jogosultja, ha építményadó fizetési kötelezettség terheli 

 
 
 

4. Idegenforgalmi adó 
 

Az adó alapja 
 

10. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 
 

Az adó mértéke 
 

11. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft. 
 
 

5. Helyi iparűzési adó 
 

12. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

 
Az adó mértéke 

 
13. §   (1) Az adó éves mértéke – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az adóalap 2%-a. 

(2)23 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 5.000.- Ft. 

 
Adómentesség  

 
14. §  (1) Mentes az iparűzési adó fizetése alól a kezdő vállalkozó a kezdés évében, amennyiben a 

számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot.  
 

(2)24 Mentes az iparűzési adó fizetése alól a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a 
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben nem haladja meg a 20 millió forintot. 

 
14/A §25  

                                                 
19 Módosította: 24/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2015. január 1. napjától.  
20 A szövegrészt módosította: 26/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. január 1. 
napjától.  
21 Módosította: 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától. 
22 Módosította: 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától. 
23 Módosította: 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától. 
24 Beiktatta: 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától. 
25 Beiktatta: 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (II.09.) 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. február 10. napjától. 



 
 
 

Az adóbevétel felhasználásának módja 
 

15. §  26 
 

A megfizetett iparűzési adó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti 
felhasználása 

 
16. § (1)27 Adózó jogosult az általa megfizetett éves helyi iparűzési adó 3%-ának meghatározott 

célra történő felhasználásáról rendelkezni. 
 

(2)28 Adózó nyilatkozatát az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített, az adózó, és a 
kedvezményezett elnevezését, székhelyét, adószámát, valamint bankszámlaszámát 
tartalmazó rendelkező nyilatkozaton teheti meg. Egy szervezet javára felajánlható összeg 
nem lehet kevesebb 500,- Ft-nál. 

 
(3) Adózó a fenti nyilatkozatát a helyi iparűzési adóelőleg terhére az éves adóbevallás 

benyújtásával egy időben, de legkésőbb szeptember 15. napjáig, a helyi iparűzési adóelőleg 
feltöltés terhére legkésőbb december 15. napjáig nyújthatja be az önkormányzati 
adóhatósághoz.  

 
(4) A rendelkező nyilatkozatban meghatározott támogatás a kedvezményezett részére az éves 

iparűzési adó teljes megfizetését követő 30 napon belül, a helyi iparűzési adóelőleg 
feltöltés terhére történő rendelkezés esetén a helyi iparűzési adóelőleg feltöltés teljes 
összegének az önkormányzati adóhatóság iparűzési adó beszedési számlájára december 
20. napjáig történő megérkezését követő 5 napon belül kerül átutalásra az adózó 
nyilatkozatában megadott kedvezményezett szervezet bankszámlájára. 

 
(5) Adózó a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozatával ezen önkormányzati rendelet 

függelékében felsorolt helyi sport, kulturális, oktatási szervezetek és a helyi egészségügyi 
civil szervezetek, vagy rendezvényeik, valamint önkormányzati intézmény felújítás és 
önkormányzati útépítés támogatásáról rendelkezhet. A függelék naprakész tartásáról a 
jegyző gondoskodik. 

 
(6) Azon adózó, aki az adóév folyamán részletfizetési kedvezményben részesült, abban az 

esetben élhet rendelkezési jogával, ha a kedvezménnyel érintett valamennyi adónem 
tekintetében az összes részletet határidőre megfizette. Amennyiben az utolsó részlet 
december hónapban esedékes, a támogatás csak akkor kerül átutalásra a kedvezményezett 
részére, ha adózó az utolsó részletet, és az őt terhelő iparűzési adóelőleg feltöltési 
kötelezettségét határidőben teljesíti. Abban az esetben, ha a részletfizetés időtartama 
átnyúlik a következő adóévre, adózó a rendelkezési jogával csak a december hónappal 
bezárólag megfizetett részletek arányában élhet. 

 
(7)29 Abban az esetben, ha az adózó által kiállított nyilatkozatok teljes összege meghaladja a 

helyi iparűzési adóelőleg 3%-át, a támogatások a nyilatkozatoknak az önkormányzati 
adóhatósághoz történő beérkezés sorrendjében kerülnek átutalásra. 

                                                 
26 Hatályon kívül helyezte: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése, hatálytalan: 2013. 
január 1. napjától. 
27 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 
28 Módosította: 29/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. január 1. napjától. 
 
29 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 



 
  
(8)30 Amennyiben az éves adóbevallás vizsgálata során megállapításra kerül, hogy adózó a 

végleges helyi iparűzési adó 3%-án felül rendelkezett, a következő adóévben a 
különbözettel csökkentett mértékű összegről rendelkezhet. 

 
 
Az adókötelezettség teljesítésével, kérelmekkel kapcsolatos eljárási rendelkezések 
 
16/A §31 (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. 

 
 

 
Értelmező rendelkezések 

 
17. §  

(1)32 Vállalkozási célt szolgáló épület, épületrész: mely vállalkozási tevékenység 
folytatására alkalmas (pl.: üzlet, műhely, raktár, iroda, étterem, konyha, tároló, gépműhely, 
üzemcsarnok, panzió, hűtőház, stb.), továbbá azon építmény, melyet tulajdonosa 
vállalkozási tevékenység folytatására bérbead, vagy használatra átenged. 

 
(2)33 Kiemelt terület: Makó város központja – Petőfi park, József Attila utca páratlan oldala 
1-5-ig, József Attila utca páros oldala 4-14/A-ig, Teleki László utca, Makovecz tér, Szent 
János tér, Szegedi utca, Mikes Kelemen utca páratlan oldala 1-5-ig, Mikes Kelemen utca 2, 
Kálvin tér, Kálvin utca páratlan oldala 1-11-ig, Kálvin utca páros oldala 2-26-ig, Tömörkény 
utca, Nagyér sétány, Hunyadi utca, Béke utca, Rákóczi utca, Posta utca, Petőfi utca páratlan 
oldala 1-11-ig, Petőfi utca páros oldala 2-14-ig, Hédervári utca páratlan oldala 1/C-5/C-ig, 
Hédervári utca páros oldala 2-12-ig, Széchenyi tér, Megyeház utca, Aradi utca, Rudnay 
György utca, Ráday utca páratlan oldala 41/A-57-ig, Ráday utca páros oldala 30-44/B-ig, 
Kinizsi utca páratlan oldala 1-1/C-ig, Kinizsi utca páros oldala 2-6-ig, Hajnal utca, Toldi utca 
páratlan oldala 1-7-ig, Toldi utca páros oldala 2-4-ig, Templom köz páratlan oldala 1-3-ig, 
Templom köz 2, Úri utca, Pulitzer sétány, Deák Ferenc utca, Erdélyi Püspök utca páratlan 
oldala 1-15-ig, Erdélyi Püspök utca páros oldala 2-12-ig, Vásárhelyi utca páratlan oldala 1-7-ig, 

                                                 
30 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 5. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 
31 Beiktatta: 26/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. január 1. napjától.  
32 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 
33 Módosította: 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától. 



 
Vásárhelyi utca páros oldala 2-6-ig, Kazinczy utca, Kecskeméti Ármin utca, Eötvös utca 
páratlan oldala 1-27-ig, Eötvös utca páros oldala 12-24-ig, Csanád vezér tér, Kossuth utca 
páratlan oldala 1-5-ig, Kossuth utca páros oldala 2-14-ig, Hollósy Kornélia utca páratlan 
oldala 1-11-ig, Hollósy Kornélia utca páros oldala 2-4-ig - valamint a 43-as főközlekedési út 
Makó város átkelési szakasza melletti terület, a Maros folyó tengelyétől az Aradi utca páratlan 
oldalán a 135. számig, az Aradi utca páros oldalán a 136. számig. 

 
(3) 34A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó épület, épületrész:a fő tevékenységhez 

kapcsolódó raktározási, ügyviteli, irányítási célt szolgáló épület, épületrész. 
 
(4) 35Közművesített övezetben elhelyezkedő beépítetlen terület: azon belterületi, 

ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen terület megnevezéssel szereplő beépíthető telek, 
mely közművesített területen fekszik. 

 
(5) 36Egyéb épület, épületrész: szociális helyiségek (WC, mosdó, fürdő, öltöző), és 

közlekedőhelyiségek, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakóház udvar, 
lakás megnevezésű építmény. 
 

(6)37 Vállalkozás célját szolgáló telek: melyet vállalkozási tevékenység folytatására 
használnak, vagy a telken építményadó köteles építmény található. Az adókötelezettség a 
telek teljes hasznos alapterületére kiterjed, függetlenül a vállalkozás célját szolgáló 
teleknagyságként történő hasznosítás mértékétől. 

 
(7)38 Kezdő vállalkozó: az az adószámmal rendelkező magánszemély, aki a tárgyév január 1-

jét megelőző 3 naptári évben adószámmal nem rendelkezett, beleértve a 
mellékfoglalkozás, vagy másodállás, vagy kiegészítő tevékenység folytatására váltott 
adószámot is, és érvényes őstermelői igazolvánnyal nem rendelkezett. Valamint az, a 
gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó társas-vállalkozás, melyet a 
tárgyévben azon magánszemélyek alapítottak, akik a tárgyév január 1-jét megelőző 3 
naptári évben adószámmal nem rendelkező magánszemélyek voltak, vagy a tárgyév január 
1-jét megelőző 3 naptári évben - irányadó a társasági szerződés alapító okirat stb. 
keltezése – társasvállalkozás tulajdonosaként, vezető tisztségviselőjeként képviseleti 
aláírási joggal nem, érvényes őstermelői igazolvánnyal nem rendelkeztek; továbbá a 
gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó társas-vállalkozás, amely nem 
átalakulással jött létre, nem jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 
alapították, vagy abban jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 
tagként nem léptek be, valamint társasági részesedést (részvényt) nem szereztek. 
 

 (8)39 Kezdés éve: a társasági szerződésben a tevékenység megkezdésének időpontjaként 
megjelölt időpont, illetve egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány kiállításának 
időpontja. 

 

(9)40 Háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként 
vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

                                                 
34 Módosította: 29/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. január 1. napjától. 
35 Módosította: 29/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. január 1. napjától. 
 
36 Módosította: 4/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. február 7. napjától.  
37 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 
38 Módosította: 38/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 6. §, hatályos: 2013. január 1. napjától. 
39 Beiktatta: 8/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. §, hatályos: 2012. április 13. napjától, 
alkalmazandó: 2012. január      1. napjától. 



 
fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 
80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az egészségbiztosítási 
szervvel41 kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. 

 
(10)42  

 
(11)43  
 
(12)44 Adóhatóság: Makó város önkormányzati adóhatósága. 
 
 (13)45 Adókötelezettség: a bevallási, bejelentkezési, változás bejelentési és adatszolgáltatási 

kötelezettség. 
 

HARMADIK RÉSZ 
 

Záró rendelkezések 
 

18. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba. 
 

(2) Egyidejűleg hatályát veszti Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/1991. (XII.2.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról, Makó Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 52/1995. (XII.19.) rendelete a helyi iparűzési 
adóról, Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/1996. (XI.28.) rendelete 
a telekadóról, Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/1996. (XI.28.) 
rendelete az idegenforgalmi adóról, Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
67/2003. (XII.18.) rendelete az építményadóról, valamint az azokat módosító 21/1996. 
(V. 30.) Makó ör., 35/1996. (XI. 28.) Makó ör., 36/1996. (XI. 28.) Makó ör., 28/1997. 
(XI. 27.) Makó ör., 9/1998. (III.13.) Makó ör., 30/1998. (XII. 17.) Makó ör., 31/1998. 
(XII. 17.) Makó ör.,32/1998. (XII. 17.) Makó ör.,33/1998. (XII. 17.) Makó ör., 9/1999. 
(III. 4.) Makó ör., 51/1999. (XII. 16.) Makó ör., 52/1999. (XII. 16.) Makó ör.,53/1999. 
(XII. 16.) Makó ör.,54/1999. (XII. 16.) Makó ör.,38/2000. (XII. 14.) Makó ör.,39/2000. 
(XII. 14.) Makó ör., 42/2001. (XII. 20.) Makó ör., 43/2001. (XII. 20.) Makó ör., 
44/2001. (XII. 20.) Makó ör., 34/2002. (XI. 21.) Makó ör., 36/2002. (XII. 19.) Makó 
ör., 37/2002. (XII. 19.) Makó ör.,38/2002. (XII. 19.) Makó ör.,12/2003. (III. 26.) Makó 
ör., 68/2003. (XII. 18.) Makó ör., 46/2004. (XII. 16.) Makó ör., 47/2004. (XII. 16.) 
Makó ör., 48/2004. (XII. 16.) Makó ör., 49/2004. (XII. 16.) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) 
Makó ör., 54/2005. (XII. 15.) Makó ör., 37/2006. (XII. 14.) Makó ör., 36/2007. (XII. 
20.) Makó ör., 34/2008. (XII. 18.) Makó ör., 44/2009. (XII. 17.) Makó ör., 27/2010. 
(XII.16.) Makó ör., 6/2011. (II.16.) Makó ör. 

 
 
 
        Dr. Buzás Péter s. k.                           Dr. Bánfi Margit s. k.  
         polgármester                                  jegyző 

                                                                                                                                                         
40 Beiktatta: 23/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2016. január 1. napjától. 
41 Szövegrészt módosította: 5/2017. (II.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. február 10. 
napjától.  
42 Beiktatta: 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a, Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (II.09.) 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. február 10. napjától. 
43 Beiktatta: 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (II.09.) 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. február 10. napjától. 
44 Beiktatta: 26/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. január 1. napjától.  
45 Beiktatta: 26/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. január 1. napjától. 



 
 
 

 
1. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletéhez46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 A mellékletet beiktatta: 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályon kívül helyezte: 5/2017. 
(II.09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. február 10. napjától. 
 



 
 
 
 
2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2011. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletéhez47 
 
 
 

                                                 
47 A mellékletet beiktatta: 30/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályon kívül helyezte: 5/2017. 
(II.09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2017. február 10. napjától. 
 


