
K I V O N A T 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július hó 30. napján, a Makói 
Polgármesteri Hivatal Főépület I. emeleti nagytermében megtartott 11. – rendkívüli, nyilvános 
– ülés jegyzőkönyvéből 
 
 
238/2018. (VII.30.) MÖKT h. 
Tárgy:  Makó Város településképi arculati kézikönyvének elfogadása 
 
 

H A T Á R O Z A T 
 
 

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 21. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a határozat 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Makó Város településképi arculati 
kézikönyvét. 
 

2. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
településképi arculati kézikönyvet - az elfogadását követő 15 napon belül, rövid 
közérthető összefoglaló kíséretében - tegye közzé, valamint a Lechner Tudásközpont, az 
állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal és a megyei kormányhivatal 
járási hivatala építésügyi osztálya számára - szerkeszthető digitális formátumban a 
jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot - tegye 
elérhetővé. 
 

3. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Makó város 
hivatalos honlapján (www.mako.hu) gondoskodjon nyilvános értékelő felület 
működtetéséről, a településképi arculati kézikönyv monitorozása érdekében. 
 

4. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Makó város főépítészét, hogy - a 
településképi arculati kézikönyv kapcsán - az értékelő felületre beérkező véleményeket 
értékelje ki és a rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló főépítészi 
beszámoló keretében - évente legalább egy alkalommal - ismertesse azt a képviselő-
testülettel. 

 
 
Határid ő:  1. azonnal  
  2-3. elfogadást követő 15 nap 
  4. soron következő főépítészi beszámoló 
Felelős:  polgármester 
 
 
Err ől értesítést kap: 
- Makó város polgármestere 
- Makó város jegyzője 
- Makói Polgármesteri Hivatal – Jegyzői Iroda – Hatósági csoport 



- Csernyus Lőrinc főépítész (1037 Budapest, Testvérhegyi út 7.) 
- Terra Stúdió Kft. (1034 Budapest, Szomolnok utca 14.) 
- Lechner Tudásközpont - elektronikus úton 
- CsMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 

és elektronikus úton) 
- CsMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály 

(6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14. és elektronikus úton) 
- Irattár 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Farkas Éva Erzsébet s.k. dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k. 
 polgármester aljegyző 
 
 
 
   Dr. Hadik György s.k. Zeitler Ádám s.k. 
 jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 

 
 

A kivonat hiteléül: 
 
 

Záradék: 
A képviselő-testület a határozatot 2018. július 30-i ülésén fogadta el. 
A határozat 2018. július 31-től hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2018. július 31.  

 
 
 
 

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
jegyző 

  


