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Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének   
8/2010. (IV.29.) rendelete  

a települési szilárd hulladékkal összefüggő  
tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról1 

 

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23.§, 27. §-ában, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben 
foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el: 
 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § 2 
 
2. § E rendelet célja Makó város lakosságának egészsége védelme, természeti és épített 
környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. Makó környezete hulladék által 
okozott terhelésének minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdekében a képződött 
hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb 
arányú hasznosítása, a hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. 
 
3. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed Makó város közigazgatási területére. 
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás kiterjed a város közigazgatási területén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosánál, tulajdonosi közösségénél, birtokosánál vagy használójánál (továbbiakban 
együtt: közszolgáltatást igénybe vevő) keletkező települési szilárd hulladékra.  
 
4. § A közszolgáltatást igénybe vevő a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles 
igénybe venni a hulladékkezelési közszolgáltatást. 
 
5. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 
környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, 
magatartástól tartózkodni. 
 
6. § (1) Az a közszolgáltatást igénybe vevő, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, 
de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, 
telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó 
szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd 
hulladéktól elkülönítetten gyűjteni, és arra a közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a 
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről 
nem a közszolgáltatás keretében gondoskodik, az e rendelet 6.§ (3) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelően. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást 
valamennyi hulladékra igénybe kell venni. 
 
(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

                                            
1 Módosította: 13/2010.(VII.02.) Makó ör., 31/2010. (XII. 16.) Makó ör., 46/2011. (XII.15.) Makó ör.,  20/2012. (V.24.) 
önkormányzati rendelet, 41/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelet, 16/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet, 
26/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. október 1. napjától. 
2Hatályon kívül helyezte: 26/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2013. október 1. 
napjától. 
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tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről 
(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt.  13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem 
gondoskodik. 
(3) A Hgt. 13. §-ában előírtak szerintinek minősül a települési szilárd hulladék kezelése 
(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet: 
 
a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre feljogosított és 
környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés 
költségeinek megfizetésével gondoskodik, vagy 
 
b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett, megfelelő hasznosító vagy 
ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti. 
 
(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó 
szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott hulladékkezelés 
a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból e rendelet (3) bekezdésben 
foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 
 
(5) A gazdálkodó szervezet a nem a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, a 
háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű települési szilárd hulladékának kezeléséről a 
közszolgáltatás keretében köteles gondoskodni. A gazdálkodó szervezet köteles az ilyen 
hulladékának elkülönített gyűjtésére, ha a gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységéből 
keletkezett hulladékának kezeléséről a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodhat az (3) bekezdés 
értelmében. Amennyiben a hulladék elkülönített gyűjtése nem oldható meg, úgy a közszolgáltatást 
valamennyi hulladékra igénybe kell venni. 
 
6/A §3 (1)A Maros-parti üdülőterületen a tulajdonos a hulladékot a közszolgáltató által kijelölt, 
közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő edényekben helyezheti el, melyek helyét és szállítás 
időpontját a közszolgáltató közzéteszi. 
 
7. § A hulladékkezelési közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiakra terjed ki: 
 
a) a közterületen keletkező, továbbá a közszolgáltatást igénybe vevő által a közszolgáltató 
szállítóeszközeihez rendszeresített és a közszolgáltató által biztosított gyűjtőedényben, vagy a 
rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 
bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres, vagy alkalmi elszállítására; 
 
b) az ingatlanon összegyűjtött nagyobb méretű hulladék (lom), és a lakossági veszélyes hulladék a 
közszolgáltató által meghatározott, önkormányzattal egyeztetett időpontban és helyen, erre a célra 
biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésére és a közszolgáltató általi elszállítására, 
ártalmatlanítására vonatkozó évente kétszeri lomtalanítási akcióra, melynek díját a közszolgáltatás 
ára magába foglalja; 
  
c) hulladékgyűjtő udvar, szelektív hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló 
létesítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére, továbbá a szelektív gyűjtőedények 
tisztítására, karbantartására, környezetük rendjének fenntartására; 
 
d) engedéllyel rendelkező komposztáló telep üzemeltetésére (Makó, hrsz.: 0141/39), ahol a 
komposztálásra alkalmas zöldhulladék térítésmentes befogadása történik; 
 
e) városi utak tisztításából és a közterületek tisztántartásából származó hulladék a közszolgáltató 

                                            
3 Beiktatta: 26/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. október 1. napjától. 
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makói telephelyén (Makó, hrsz.: 0141/39) történő átvételére; 
 
f) az a)-e) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék 
ártalmatlanítására. 
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A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására irányuló helyi 
közszolgáltatás szakmai követelményei 

 
8. § Makó városában a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenység ellátásáról 
szervezett módon kell gondoskodni. 
 
9. § (1)4 A települési szilárd hulladék kizárólag a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. Felgyői 
Regionális Szilárd Hulladéklerakó Telepén Központjában (Felgyő, (hrsz: 0294/27)) helyezhető el és 
ártalmatlanítható. 
 
(2) A közszolgáltatónak a hulladék gyűjtését, szállítását és kezelését úgy kell végeznie, hogy az 
környezeti szennyezést ne idézzen elő. Szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a szennyezett 
területet megtisztítani, fertőtleníteni, és az eredeti állapotot visszaállítani. 
 
(3) A közszolgáltatás eszközeit kizárólag az engedélyezett telephelyein szabad tárolni. A 
közszolgáltatás eszközeinek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése közterületen nem végezhető. A 
közszolgáltató ezen feladatokat kizárólag csak a telephelyein kialakított erre alkalmas területén és a 
hatályos jogszabályoknak megfelelő módon láthatja el. 
 
(4) A közszolgáltató köteles a gépi eszközök tárolóterületének és a hulladék átvételére, kezelésére, 
ártalmatlanítására használt telephelyeinek féreg- és rovarmentesítését, rágcsálóirtását szükség 
szerint elvégezni. 
 
10. § A közszolgáltató a Makó város területéről beszállított hulladék adatairól nyilvántartást köteles 
vezetni. A nyilvántartás tartalmazza a hulladék mennyiségét, minőségét (EWC kód besorolással). A 
közszolgáltató köteles az önkormányzat kérésére e nyilvántartást átadni. 

 
11.§ (1) A települési szilárd hulladék gyűjtését a közszolgáltató csak zártan, vagy a kiporzást és 
kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító 
célgéppel, szállítójárművel környezetszennyezést kizáró módon végezheti. A keletkező 
hulladékmennyiséget a gyűjtés gyakorisága alapján e rendelet mellékletében meghatározott, a 
szolgáltatás szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más szabvány edényzetben 
(továbbiakban: gyűjtőedény), valamint a közszolgáltató által biztosított szabvány gyűjtőzsákban 
történik. 
 
(2) A közszolgáltató a hulladékot elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, 
közterületen, az útpadka közelében veszi át. 
 
12. § (1) Települési szilárd hulladék szállítása az erre a célra készült zárt rendszerű célgéppel 
végezhető.  
 
(2) A települési szilárd hulladék szállítása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék a 
szállítójárműbe való ürítéskor, illetőleg a szállítás folyamán ne szóródjon, és környezetterhelést ne 
idézzen elő. A szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a 
terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles 
gondoskodni. 
 

                                            
4 A bekezdést módosította: 16/2013. (VI.27.) ör. 1. §. Hatályos: 2013. július 1-jétől.  
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Köztisztasági közszolgáltatás 
 
13.§ A rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek igénybe venni a 
hulladékkezelési közszolgáltatást a rendeletben meghatározott feltételek szerint. 
 
14. § (1)5 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete köztisztasági közszolgáltatás ellátásával 
bízza meg és kötelezi a közszolgáltatással kapcsolatos jelen rendeletben meghatározott 
jogosítványokkal az  
 

Csongrádi Víz- és Kommunális Kft-t  
6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.” 

 
(2) A közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybevevő között a jogviszony a közszolgáltató 
rendelkezésre állásával jön létre. 
 
15. § (1) A közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos és rendszeresített gyűjtőedények, 
valamint a konténer használata kötelező. A gyűjtőedények beszerzése és a közszolgáltatást igénybe 
vevő részére– ezen rendelet mellékletében szereplő bérleti díj ellenében- történő átadása a 
közszolgáltató feladata, azonban a közszolgáltatás során a közszolgáltatást igénybe vevő birtokában 
lévő szabványos gyűjtőedény is felhasználható a közszolgáltatást igénybe vevő választása szerint. 
 
(2) A közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő edényzetek ürítésére az alábbi gyakoriság szerint: 
 
a) nagyvárosias és településközponti vegyes lakóterületeken hetente legalább kétszeri alkalommal, 
 
b) kisvárosias, falusias jellegű lakóterületen hetente egyszeri alkalommal, 
 
c) üdülő és hétvégi házas területen idényjelleggel (a nyári szezon: március 1-jétől október 31-ig) 
hetente kétszer, egyébként kétheti rendszerességgel. A közszolgáltató köteles a konténerek körülötti 
terület tisztántartásáról gondoskodni. 
 
(3) A közszolgáltató valamennyi gyűjtési mód igénybevétele esetén heti minimum 110 l ürítési 
térfogatot köteles biztosítani minden közszolgáltatást igénybevevő részére, ettől indokolt esetben 
csak a lakossággal kötött megállapodás alapján térhet el. 
 
16. § (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, elvárható gondossággal 
elvégezni. A közszolgáltató köteles az általa használatra bérbe adott gyűjtőedény karbantartását, 
szükség szerinti cseréjét elvégezni a hozzá beérkezett jelzés alapján. Ez a szolgáltatatás díjmentes, 
amennyiben a meghibásodás, elhasználódás a rendeltetésszerű használat során következett be.  
 
(2) Amennyiben a gyűjtőedény meghibásodása nem a rendeltetésszerű használat következménye, a 
használhatatlanná vált gyűjtőedény javítása, pótlása, vagy cseréje az igénybe vevőt terheli. A 
közszolgáltató által bérbe adott gyűjtőedényt a közszolgáltatást igénybe vevő kizárólag csak a 
települési szilárd hulladék gyűjtésére és tárolására, a jelen rendelet 11. § (2) és (3) bekezdésében 
foglaltak szerint használhatja.  
 
17. § A gyűjtőedények és konténerek tisztítása a közszolgáltatást igénybe vevő feladata. 
Közszolgáltató köteles évente két alkalommal gyűjtőedény - tisztítási akciót szervezni, melynek díja 
a közszolgáltatást igénybe vevőt terheli. 
 

                                            
5 A bekezdést módosította: 16/2013. (VI.27.) ör. 2. §. Hatályos: 2013. július 1-jétől. 
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18. § (1) A gyűjtőedények az ütemezett szállítási időn kívül csak az ingatlanon belül, vagy a 
közterületen a polgármester által átruházott hatáskörében kiadott közterület használati engedély 
alapján tárolható.  
 
(2) A családi házas területeken a gyűjtőedény csak a szállítás napján tehető ki a közterületre.  
 
(3) Ürítés után a gyűjtőedényt a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni a közterületről. 
 
19. § A gépjárművel nehezen megközelíthető – szilárd burkolattal el nem látott - utcákban, továbbá 
azon utcákban, amelyekbe a hulladékgyűjtő gépjárművek nem tudnak behajtani, konténeres gyűjtési 
módot kell alkalmazni úgy, hogy a közszolgáltatónak 200 m, de - különösen indokolt esetben - 
maximum 300 m rágyalogolási távolságot kell biztosítani. Az e szakaszban meghatározott 
szolgáltatás igénybevételekor fizetendő díj a 110 l.-es kuka igénybevétele esetén fizetendő díj 
mértékével azonos. 
  
20. § A családi házas terület háztartásaiban keletkező zöldhulladékot a közszolgáltató nyitott, vagy 
jól láthatóan kizárólag zöldhulladékot tartalmazó zsákban gyűjti be. A gyűjtés gyakorisága minden 
év március 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban heti rendszerességgel történik. 
 
21. § Közszolgáltató külön díj ellenében köteles elszállítani a háztartásokban a gyűjtőedény 
térfogatán felül keletkező hulladék mennyiséget. A szolgáltatás díját a közszolgáltató által 
rendszeresített szabvány gyűjtőzsák vételi ára foglalja magába, melynek összegét e rendelet 
melléklete tartalmazza. A szabvány gyűjtőzsák beszerzéséről a közszolgáltatást igénybe vevő 
köteles gondoskodni. A közszolgáltató a nem szabvány gyűjtőzsákban kihelyezett hulladékot nem 
köteles elszállítani. 
 
22. § (1) Közszolgáltató köteles Makó városában a közszolgáltatás ellátásához szükséges 
ügyfélszolgálatot, ügyeleti rendszert létrehozni és működtetni. 
 
(2) Közszolgáltató biztosítani köteles az ügyfélszolgálat minden munkanapon, legalább 8-16 óráig, 
szerdai napon 8-20 óráig történő nyitva tartását, ahol az ügyfélpanaszokat személyesen, telefonon és 
e-mailen fogadja. 
 
23. § A közszolgáltató és a közszolgáltatást igénybe vevő is köteles törekedni a keletkező hulladék 
mennyiségének csökkentésére és a hulladékból a hasznos anyag elkülönítésére, alábbiak szerint: 
 
a) a közszolgáltatást igénybe vevő köteles együttműködni a hulladék mennyiségi csökkentését, és a 
háztartásokban képződő veszélyes hulladék komponensek elkülönített gyűjtését célzó 
kezdeményezésekben, különösen a szelektív hulladékgyűjtésben, továbbá a hulladék 
felhasználásában; 
 
b) a közszolgáltató köteles a hulladék szelektív gyűjtésére, a keletkező hulladék mennyiségének 
csökkentésére és az illegális hulladék lerakások megszüntetésére irányuló, önkormányzat által 
szervezett akciókat támogatni, abban szakmai és gyakorlati segítséget nyújtani. 
 

Díjfizetési kötelezettség 
 
24.§ (1) A közszolgáltatás után járó díj beszedésére a közszolgáltató külön szerződést köt minden 
közszolgáltatást igénybe vevővel, amelyben fel kell ajánlania az adott gyűjtőedény méretéhez 
tartozó díjra vonatkozó fizetései feltételeket. A közszolgáltatás ellátásáért a közszolgáltatót 
megillető díjakat ezen rendelet melléklete tartalmazza. 
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(2) A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevő számla ellenében, negyedéves, féléves, 
éves díjfizetési gyakorisággal utólag köteles megfizetni a közszolgáltató részére, a számlázási 
időszakot követő 8 napon belül pénzintézeti átutalással, csekken történő postai befizetéssel, vagy 
készpénzes kiegyenlítéssel a közszolgáltató által biztosított ügyfélszolgálaton. A közszolgáltató 
biztosítani köteles továbbá annak a lehetőségét, hogy a közszolgáltatást igénybe vevő 
kezdeményezésére az eredetileg választott díjfizetési gyakoriság módosítható legyen.  
 
(3) Késedelmes fizetés esetén a közszolgáltató a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot 
jogosult felszámolni a közszolgáltatást igénybe vevővel szemben. A közszolgáltató az igazolt 
díjhátralék behajtása érdekében – az önkormányzat tájékoztatása mellett – saját maga intézkedik. 
Ennek keretében jogában áll a követelést jogi úton behajtania, továbbá a követelést eladnia.  
 
(4) A szolgáltatási díj vetítési alapja az igénybe vett gyűjtőedény térfogata, mely tartalmazza a 
szállítás-, és az elhelyezés díját, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt egyéb díjakat. 
 
25. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója, bérlője) közszolgáltatási szerződéskötési 
kötelezettségének köteles eleget tenni, az ehhez szükséges adatokat a közszolgáltatást nyújtó részére 
átadni. 
 
(2) A közszolgáltatást nyújtó a szolgáltatásra irányuló szerződés létrehozatala, tartalmának 
meghatározása, módosítása, a díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések 
érvényesítése céljából  kezelheti az ingatlan tulajdonosának (használójának, bérlőjének) 
azonosításához szükséges és elégséges személyes adatot (közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve).  
 
(3) A közszolgáltatónak tilos a személyes adatok kezelése során korlátozás nélkül használható, 
általános és egységes személyazonosító jelet alkalmaznia. 
 

26. § Külön kérelemre, aki e rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat szociális helyzete miatt 
nem tudja megfizetni, az az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
helyi rendelet lakásfenntartási támogatására vonatkozó szabályai szerint támogatásban részesülhet. 
 
27.§ Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni, ha a nem lakott lakásban hulladék nem keletkezik. A 
lakásüresedést – ami negyedéves időtartamot meghaladóan vehető figyelembe – az 
ingatlantulajdonos (használó, bérlő) 8 napon belül köteles a közszolgáltatónak bejelenteni 
fogyasztás nélküli közüzemi számla csatolásával (ivóvíz, elektromos áram) vagy más alkalmas 
módon azt igazolni. Más alkalmas módnak minősül különösen a tartós gyógyintézeti kezelés, az 
iskolai tanulmányok folytatása, továbbá a tulajdonos/használó elhalálozásának örökös általi 
megfelelő igazolása. 
 
28. § (1) 6 
 
29. § (1)7 8  

Szabálysértési rendelkezések 
 
30. § (1)9  

                                            
6 Hatályon kívül helyezte: A bekezdést módosította: 16/2013. (VI.27.) ör. 3. §. (1) bekezdése. Hatálytalan: 2013. július 1-
jétől. 
7 Módosította: 13/2010.(VII.02.) Makó ör. 1. §, hatályos: 2010. július 3-tól. 
8 Hatályon kívül helyezte: A bekezdést módosította: 16/2013. (VI.27.) ör. 3. §. (1) bekezdése. Hatálytalan: 2013. július 1-
jétől. 
9 Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés l) pontja. Hatálytalan: 2012. 
május 25. napjától. 
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(2)10  
Ellenőrzés 

 
31.§ 11 

Bírságolás 
 
32.§ 12 

Záró rendelkezések 

33.§ (1) Ez a rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal 
összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról szóló 28/1999. (VII.1.) Makó ör., 
valamint a módosításáról rendelkező 36/1999. (X. 15.) Makó ör., 45/1999. (XII. 16.) Makó ör., 
40/2000. (XII. 14.) Makó ör., 35/2001. (XI. 29.) Makó ör., 21/2002. (VII. 4.) Makó ör., 4/2003. (II. 
13.) Makó ör., 50/2003. (XI. 27.) Makó ör., 65/2003. (XII. 18 ) Makó ör., 10/2004. (III. 25.) Makó 
ör., 57/2004. (XII. 16. ) Makó ör., 43/2005. (X. 27.) Makó ör., 59/2005. (XII. 15.) Makó ör. 
47/2006. (XII. 14.) Makó ör., 39/2007. (XII. 20.) Makó ör., 37/2008. (XII. 18.) Makó ör., 32/2009. 
(XI. 26.) Makó ör.. 
 

Jogharmonizációs záradék 
 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
 
 Dr. Buzás Péter s. k.       Dr. Bánfi Margit  s. k. 
               polgármester                                      jegyző 
 
 
 
 

 

                                            
10 Hatályon kívül helyezte: 20/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdés l) pontja. Hatálytalan: 2012. 
május 25. napjától. 
11 Hatályon kívül helyezte: 26/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2013. október 1. 
napjától. 
12 Hatályon kívül helyezte: 26/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2013. október 1. 
napjától. 
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Melléklet a 8/ 2010. (IV.29.) Makó ör.-hez13 14 
 
 

                                            
13  Módosította: 31/2010. (XII. 16.) Makó ör.  1. §, ., 46/2011. (XII.15.) Makó ör. 1. §., 41/2012.(XII.20.) önkormányzati 
rendelet 2. §. Hatályos: 2013. január 1. napjától. 
14 Hatályon kívül helyezte: 16/2013. (VI.27.) ör. 3. §. (2) bekezdése. Hatálytalan: 2013. július 1-jétől. 
 


