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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete  

az egyes helyi rendeletek Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai 
Bizottságának kialakításával összefüggő módosításáról 

 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A közterület használatáról és a közterület- használati díjról szóló 40/1995. (X. 26.) Makó ör. 6. § 
(3) bekezdésében és a 10. § (6) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és 
Lakásügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai 
Bizottság” szövegrész lép. 

 
2. § 

 
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 2. § (4) bekezdésében a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész lép. 
 
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 3. § (4) bekezdésében a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrészek helyébe a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrészek lépnek. 
 
(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 4. § (7) bekezdésében a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrészek helyébe a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrészek lépnek. 
 
(4) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 5. § (1) bekezdésében a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész lép. 
 
(5) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 7. § (2) bekezdésében, 7. § (4) 
bekezdésének a) és b) pontjában és 7. § (9) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városüzemelési, 
Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Városüzemelési, 
Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész lép. 
 
(6) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. 12. § (2) bekezdésének c) 
pontjában a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrész 
helyébe a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész lép. 
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(7) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 24/2001. (IX.27.) Makó ör. a 33. § (9) bekezdésében a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész lép. 
 

3. § 
 

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001. (IX.27.) Makó ör. 6. § (3) bekezdésében a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész lép. 
 

4. § 
 
(1) Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 13/2006. (IV.27.) Makó ör. 18. § 
(4) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” 
szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész 
lép. 
 
(2) Makó város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 13/2006. (IV.27.) Makó ör. 19. § 
(1) bekezdésében a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság” 
szövegrész helyébe a „Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság” szövegrész 
lép. 
 

5. § 
 

 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
        Dr. Buzás Péter s. k.      Dr. Bánfi Margit s. k. 
          polgármester                                jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2011. április 27-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2011. április 28-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
 
Makó, 2011. április 28.   
 
 
 
 
 

     Dr. Bánfi Margit 
                                jegyző 


