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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete  

a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint 
adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV. 10.) Makó ör. módosításáról 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél 
alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV.10.) Makó ör. módosítására a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
 
(„Makó Város Díszpolgára” kitüntető cím és a „Makó Városért” emlékplakett adományozásának 
a rendje) 
(1) A kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint 
adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV.10.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) 4. § (3) 
bekezdésében a „január 30-ig” szövegrészek helyébe a „március 10-ig” szövegrész lép. 

 
2. § 

 
Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„5. § (1) A polgármester az emlékplakettre vonatkozó javaslatokat minden évben, a díszpolgári 
címre vonatkozó javaslatokat pedig az önkormányzati ciklus harmadik évében március hónapban 
terjeszti a képviselő testület soron következő ülése elé, amennyiben a költségvetés erre a célra 
fedezetet biztosít.” 

3. § 
 
(A kitüntető díjak adományozásának a rendje) 
Az Ör. 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„10. § (4) A polgármester minden év május 31-ig a képviselő-testület elé terjeszti a beérkezett 
javaslatokat, amennyiben a költségvetés erre a célra fedezetet biztosít.” 

 
4. § 

 
(Az Elismerő Oklevél adományozásának a rendje) 

(1) Az Ör. 12. § (1) bekezdésében az „április 30-ig” szövegrészek helyébe a „május 15-ig” 
szövegrész lép. 

(2) Az Ör. 12. § (2) bekezdésében az „április 30-i” szövegrészek helyébe a „május 15-i” 
szövegrész lép. 

      (3) Ör. 12. § (2) bekezdésében az „Ügyrendi és Igazgatási Bizottság” szövegrész helyébe az 
„Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság” szövegrész lép. 

 
5. § 

 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
        Dr. Buzás Péter s. k.          Dr. Bánfi Margit s. k. 
              polgármester       jegyző 
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Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2011. március 30-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2011. március 31-től – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
 
Makó, 2011. március 31.    
 
 
 

     Dr. Bánfi Margit 
                                jegyző 

   
 


