
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2021. (X.28.) önkormányzati rendelete 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 

A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(2) Az önkormányzat: 
a) székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.; 
b) telephelyei: 6900 Makó, Széchenyi tér 9-11. fsz. 31. 
6900 Makó, Széchenyi tér 10.” 

2. § 

(1) A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul. 

(2) A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2. függeléke a 2. 
melléklet szerint módosul. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 Farkas Éva Erzsébet s. k.    dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 
         polgármester       jegyző  
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2021. október 27-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2021. október 28-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2021. október 28. 
 
         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző 



1. melléklet 

1. A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklet helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
 

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. 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. 
4.1.4. 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. 
4.1.5. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001. (IX.27.) Makó ör. 10/B § (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint. 
4.1.6. Előirányzat átcsoportosításról a mindenkori éves költségvetési rendeletben 
meghatározottak szerint. 
4.1.7. Makó város településképének védelméről szóló 12/2018. (VII.31.) önkormányzati 
rendeletébe foglalt településkép-érvényesítési eszközök közül a településképi véleményezési-, 
a településképi bejelentési- és a településképi kötelezési eljárások, valamint a kötelezés nem 
teljesítése esetén a végrehajtás foganatosítása. 
4.1.8. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
48.§ szerinti rendeltetésváltozás megállapítása. 
 
 
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. 
 
 
 

 



2. melléklet 
 
1. A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 12/2020. (X.01.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2. függelék 2.1.1.4. 
pontja helyébe a következő pont lép: 
„2.1.1.4. A Polgármesteri Hivatal telephelyei: 6900 Makó, Széchenyi tér 9-11. fsz. 31., 6900 
Makó, Széchenyi tér 10.”  
 
 
 
 
 
 


