
 

 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2012.(IX.27.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 
A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 53. § helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(1) Az Önkormányzat együttműködik – a nemzetiségek közösségi jogai érvényesülésének elősegítése 
érdekében – a közvetlenül választott a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzattal. 
 
(2) A nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem része a helyi önkormányzat költségvetésének, 
arról a nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozatával dönt. 
 
(3) Makó Város Önkormányzata a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Makói Román 
Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás, valamint a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 
foglaltak alapján biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételeket az alábbiak szerint:  

a) a testületi ülések időpontjához igazodó ingyenes helyiséghasználat a Polgármesteri Hivatal 
épületében, egyebekben az ingyenes helyiséghasználat a Makói Román Nemzetiségi 
Önkormányzat részére a Makó, Széchenyi tér 7. III. emelet 8. szám alatt, míg a Makói Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére a Makó, Kálvin u. 8-12. fsz. 46. szám alatt biztosított,  

b) segíti a helyi nemzetiségi önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és azok elkészítését,  
c) a Polgármesteri Hivatal közreműködésével 

ca) a testületi működéssel, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítését, 
végrehajtását, valamint 
cb) a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és adminisztratív feladatok ellátását. 

 
 (4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott helyiséget Makó Város Önkormányzata használatra 
alkalmas állapotban, alapvető ingóságokkal (irodabútor felszereléssel) együtt biztosítja a települési 
nemzetiségi önkormányzat részére. A helyiségre és az ingóságokra vonatkozóan Makó Város 
Önkormányzata és a települési nemzetiségi önkormányzat tételes elszámolást készít. 
 

2. § 
 
Ez a 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 2012. szeptember 26-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2012. szeptember 27-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2012. szeptember 27. 
 

Dr. Bánfi Margit 
         jegyző 


