
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 

 
Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1) Márkó Község Önkormányzat képviselő testülete határozatlan időtartamra az alábbi 
helyi adókat vezeti be:  
 
a) magánszemélyek kommunális adója  
b) építményadó 
c) helyi iparűzési adó 1 

 
2.§ (1) A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke: 6000,- Ft. 
 
(2) Mentes az adó alól a: 
a) közművesítetlen telek 
b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező személy. 
c) az a személy, aki az építményre építményadót fizet. 2 

 
2/A§ (1) Az építményadó éves mértéke: 400,- Ft./nm. 
 
(2) Mentes az építményadó alól az építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész. 
 
(3) Mentes az építményadó alól az olyan építmény amelynek a m2-ben számított hasznos 
alapterülete nem haladja meg a 400 négyzetmétert, kivéve a Htv. 52.§ 26. pontja alá tartozó 
vállalkozót. 3 

 
 
3.§(1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 
1,2%-a. 4 

 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 1000,- Ft.  
 
(3) Az adózó a bevallást az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon vagy az 
önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon teljesítheti. 
 
4.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás 
rendjéről törvény rendelkezései az irányadók. 
 
5.§ Ezen rendelet 2015 január 1-jén lép hatályba. 
 
6. § (1)  Hatályát veszti: 
Márkó Község Önkormányzat 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a helyi iparűzési adóról,  
Márkó Község Önkormányzat képviselő testületének 13/2012. (XI.21.) önkormányzati 
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról. 



 
Márkó, 2014. szeptember 24. 
 
 
 

 
Hartmann Antal             Láng Zsanett  
    polgármester                                jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 29. 
 
        Láng Zsanett 
             jegyző 
 
 
1. Hatályba léptette a 13/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. január 1-től 
2. Hatályba léptette a 13/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. január 1-től 
3. Hatályba léptette a 13/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. január 1-től 
4. Hatályba léptette a 13/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016. január 1-től 
 


