
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi autóbusz közlekedés díjainak megállapításával összefüggő helyi rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő 
módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
 

1. § 
 
Hatályát veszti Makó Város Önkormányzati Képviselőtestületének 46/2000. (XII.14.)/MÖKT. 
számú rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól, Makó Város 
Önkormányzatának 41/2001. (XII.20.) Makó Ör. rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó Ör. sz. rendelet módosításáról, Makó 
Város Önkormányzatának 45/2002. (XII.19.) Makó Ör. Rendelete a menetrend szerinti helyi 
autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó Ör. sz. rendelet módosításáról, 
Makó Város Önkormányzatának 56/2003. (XII.18.) Makó Ör. rendelete a menetrend szerinti 
helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó Ör. sz. rendelet 
módosításáról, Makó Város Önkormányzatának 62/2004. (XII.16.) Makó Ör. rendelete a 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. sz. 
rendelet módosításáról, Makó Város Önkormányzatának 60/2005. (XII.15.) Makó ör. rendelete a 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. 
rendelet módosításáról, Makó Város Önkormányzatának 38/2006. (XII.14.) Makó ör. rendelete a 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. 
rendelet módosításáról, Makó Város Önkormányzatának 35/2007. (XII.20.) Makó ör. rendelete a 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. 
rendelet módosításáról, Makó Város Önkormányzatának 35/2008. (XII.18.) Makó ör. a 
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. 
módosításáról, Makó Város Önkormányzatának 18/2009. (VI.25.) Makó ör. a menetrend szerinti 
helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. módosításáról, Makó 
Város Önkormányzatának 41/2009. (XII.17.) Makó ör. a menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. módosításáról, Makó Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII.18.) önkormányzati rendelete a menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) Makó ör. módosításáról 
és Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2011. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés éves díjairól szóló 46/2000. (XII.14.) 
Makó ör. módosításáról. 
 

2. § 
 

Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és 2012. április 2-án hatályát veszti. 
 
 
     Dr. Buzás Péter  s. k.      Dr. Bánfi Margit s. k.  
         polgármester                                  jegyző 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2012. március 28-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2012. március 29-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2012. március 29. 
 

Dr. Bánfi Margit 
jegyző 


