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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete  

az egyes helyi rendeletek általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.12.) 
önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdésében „a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény” szövegrész lép.   
 

 
2. § 

 
(1) A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) 

önkormányzati rendelet 2/A. § (6) bekezdésében „közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény” szövegrész lép.   
 

(2) A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) 
önkormányzati rendelet 13/B. § (3) bekezdésében „a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény” szövegrész lép.   

 
(3) A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) 

önkormányzati rendelet 14. § -ában „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény” szövegrész lép.   

 
3. § 

 
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 20/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 
bekezdésében „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény” szövegrész lép.   

 
 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 20/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. § (3) 
bekezdésében „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény” szövegrész lép.   
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4. § 
 

Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001.(VI.28.) MÖKT rendelet 37. § (6) 
bekezdésében „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény” szövegrész lép.   
 

5. § 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 

 
 

      Farkas Éva Erzsébet s.k.                                     dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s.k. 
                   polgármester                                                                  jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2018. február 7-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2018. február 8-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2018. február 8. 
 
                                                                   dr. Bálint-Hankóczy Beatrix  
                jegyző 
 
 
 


