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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete 

a Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 
 

(1) A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 4. melléklete helyébe ezen 
rendelet 1. melléklete lép. 

 
(2) Az SzMSz 9. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 

 
 

2. § 
 

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

Farkas Éva Erzsébet s. k. 
polgármester 

dr. Bálint – Hankóczy Beatrix s. k. 
jegyző 

 
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2018. augusztus 29-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2018. augusztus 30-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2018. augusztus 30. 
 

            dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
                                                                                                          jegyző                                                                   
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1. melléklet a 14/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

4. melléklet  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
A képviselő-testület által a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök  

 
 

4.1. A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 
 

4.1.1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló rendeletében meghatározott 
támogatások megállapítása. 
4.1.2. A közterület-használat engedélyezése a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 
40/1995. (X. 26.) Makó ör. 3. § (1) bekezdése alapján. 
4.1.3.  
4.1.4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 20/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés 
a)-j) pontjaiban, a 21. § (2) bekezdésében, valamint a 39. § (3) bekezdés a)-j) pontjaiban meghatározottak. 
4.1.5. Makó Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
19/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében, 12. § (4) bekezdés a)-n) pontjaiban, és a 25. § (1) 
bekezdésében felsoroltak. 
4.1.6. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001. (IX.27.) Makó ör. 10/B § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint. 
4.1.7. Előirányzat átcsoportosításról a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. 
 

4.2. A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök 
 
4.2.1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 3. § (2) bekezdésében, 
7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) 
bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 
37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, és a 43. § (1) 
bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskör. 
 
4.2.2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 
20/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörben. 
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2. melléklet a 14/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelethez 
 
 

9. melléklet  
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (V.28.) önkormányzati rendeletéhez 

 
Makó Város Önkormányzata tevékenységei 

 
Alaptevékenységi besorolás:  
Államháztartási szakágazat:    841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 
 
 
Kormányzati funkciók: 
 
Kor. funk.            Megnevezés 
011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
013320 Köztemető- fenntartás és működtetés  
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360        Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 
013370                             Informatikai fejlesztések, szolgáltatások 
016030 Állampolgársági ügyek 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
025090                            Egyéb védelmi ügyek 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
041110 Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
042130        Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 
042150                            Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése 
045120 Út, autópálya építése 
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
045170                  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek 
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek  
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 
053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 
062020                            Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072311 Fogorvosi alapellátás 
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081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081042       Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház) 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
082093       Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094        Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés 
086020       Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
086030                  Nemzetközi kulturális együttműködés 
086090                  Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
095020                             Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 
104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104037 Intézményen kívüli gyermekétkezés 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok  
105020                            Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások 
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
 
 
 
 
Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR ’08 besorolás szerint 
 
TEÁOR típusa TEÁOR Megnevezés 
fő tevékenység 8411  Általános közigazgatás 
egyéb tevékenység 3600  Víztermelés, -kezelés, - ellátás 
egyéb tevékenység 3700  Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
egyéb tevékenység 3811  Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
egyéb tevékenység 3821  Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
egyéb tevékenység 4211  Út, autópálya építése 
egyéb tevékenység 5221  Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
egyéb tevékenység 6020  Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
egyéb tevékenység 6820  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,üzemeltetése 
egyéb tevékenység 8413  Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
egyéb tevékenység 8421  Külügyek 
egyéb tevékenység 8424  Közbiztonság, közrend 
egyéb tevékenység 8425  Tűzvédelem 
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egyéb tevékenység 8560  Oktatást kiegészítő tevékenység 
egyéb tevékenység 8621  Általános járóbeteg-ellátás 
egyéb tevékenység 8623  Fogorvosi járóbeteg-ellátás 
egyéb tevékenység 8891  Gyermekek napközbeni ellátása 
egyéb tevékenység 8899  M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
egyéb tevékenység 9003  Alkotóművészet 
egyéb tevékenység 9004  Művészeti létesítmények működtetése 
egyéb tevékenység 9311  Sportlétesítmény működtetése 
egyéb tevékenység 9312  Sportegyesületi tevékenység 
egyéb tevékenység 9329  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
egyéb tevékenység 9603  Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
 
 
 
 
 
 


