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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (…) 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) 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

2. § 

A Helyiadó-rendelet 9. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

3. § 

A Helyiadó-rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

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

4. § 

A Helyiadó-rendelet 14. § -a  a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

 „(2) 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.” 

5. § 

A Helyiadó-rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „ (2) 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, 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.” 

 

6. § 

A Helyiadó-rendelet 17. § -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

 „(9) Háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy 
egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi 
alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység 
(tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 
finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.” 

 

7. § 

 (1) Ezen rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Helyiadó-rendelet 4. §-a. 

 

 

 

 

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

Dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k. 
jegyző 

 
 
 
 
 
 


