
 

 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 18. § (1) bekezdésében és 103/B. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

(1) A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)  11. § (2) 
bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„d) a települési nemzetiségi önkormányzatoktól.”. 
 
(2) Az Ör.  13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„b) a települési nemzetiségi önkormányzat(ok) elnöke(i),”.  
 

2. § 
 

Az Ör. IV. fejezet 11. alcím helyébe a következő alcím lép: 
 

„11. A települési nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése 
 

53. § (1) A Polgármesteri Hivatal a települési nemzetiségi önkormányzat munkáját segíti. Makó Város 
Önkormányzata – figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló törvény szabályaira -: 
   a) a testületi működés feltételeit akként biztosítja, hogy 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 külön megállapodás alapján, 
   b) ellátja a testületi működéssel kapcsolatos egyéb felmerülő adminisztratív teendőket, 
   c) állja az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott helyiséghasználat során felmerülő alapvető 
közüzemi (víz, távfűtés, és elektromos áram) költségeket. 
 (2) Az (1) 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.”.  
 

3. § 
 
 
Az Ör. 6.  melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 
 
 

4. § 
 



 

 
 

 
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. március 28-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2012. március 29-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2012. március 29. 
 

Dr. Bánfi Margit 
jegyző 

 
 
 
 
 

Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletéhez  

 
 

Az önkormányzati rendeletalkotás részletes szabályai 

6.1.AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ÉS 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

6.1.1.Az önkormányzati rendeletalkotás kezdeményezése 

6.1.1.1. Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti: 
6.1.1.2 a képviselő-testület bizottsága, 
6.1.1.3. a polgármester, 
6.1.1.4 az alpolgármester, 
6.1.1.5 a tanácsnokok, 
6.1.1.6 a jegyző. 

6.1.2.Az önkormányzati rendeletalkotás előkészítése 

 6.1.2.1. Az önkormányzati rendelet-tervezeteket - ha jogszabály másként nem rendelkezik -, szakmailag a 
polgármesteri hivatal illetékes hivatali egysége készíti elő a képviselő-testület illetékes állandó bizottságával. 
Munkájába bevonhatja: 
6.1.2.1.1. az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), 
6.1.2.1.2. a polgármestert, 
6.1.2.1.3. a jegyzőt, 



 

 
 

6.1.2.1.4. a szakértő(ke)t, 
6.1.2.1.5. a jogszabály előírása szerinti kamarát. 
6.1.2.2.Ha az önkormányzati rendelet-tervezet témája alapján a képviselő-testületnek nincs olyan állandó 
bizottsága, amely az előkészítő munkát felvállalhatná, a rendelet-tervezetet a Bizottság készíti elő. 
6.1.2.3.A rendelet-tervezet megszövegezése a jegyző feladata. 
6.1.2.4.Az előkészítés során a rendelet előkészítője - szükség szerint - vitákat, egyeztető tárgyalásokat, 
lakossági fórumokat szervezhet. 
6.1.2.5.Az önkormányzati rendelet-tervezeteket a képviselő-testület által történő megtárgyalásuk előtt legalább 
8 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
6.1.2.6.A képviselő-testület felhatalmazza a Bizottságot, hogy – ezen rendeletben meghatározott 
rendeletelőkészítési feladatából eredően - különösen indokolt esetekben (pl.: sürgősségi indítvány, 
jogszabályban meghatározott határidő vagy egyéb jelentős és méltányolható körülmény felmerülése esetén) a 
tervezetek legalább 8 napos közzétételi határidejét rövidebb időben állapítsa meg, vagy e kötelezettségtől 
tekintsen el. A Bizottság döntése a jogszabályban foglaltakkal ellentétes nem lehet. 
6.1.2.7.A képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet-tervezetet - ha jogszabály eltérően nem 
rendelkezik - a rendelet előkészítője terjeszti elő. 
6.1.2.8.Az önkormányzati rendelet-tervezet ismertetése, indokolása kiterjed a főbb jellemzőkre, kiemelve 
azokat a lényeges kérdéseket, ahol alternatív javaslat kerül a tervezetbe, kitérve a rendelet-tervezetbe foglalt 
egyes szabályozások melletti és ellene szóló érvekre: a szakmai valamint lakossági viták tapasztalataira, az ott 
elhangzott lényegesebb javaslatokra. Az önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztésének melléklete a 
jogalkotási törvény szerinti hatásvizsgálati lap. 
6.1.2.9.A képviselő-testületnek tájékoztatást kell kapnia az önkormányzati rendelet-tervezettel kapcsolatosan 
elhangzott kisebbségi véleményekről, ellenérvekről is. 
6.1.2.10.A képviselő-testület az önkormányzati rendeletet minősített többséggel alkotja meg. 
6.1.2.11.Az önkormányzati rendelet megalkotását követően a hiteles szöveg szerkesztéséről a jegyző 
gondoskodik. A rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. 
6.1.2.12. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A kihirdetés a helyben szokásos módon történik. 
 

6.1.3. Az önkormányzati rendeletek tervezetének  társadalmi egyeztetése, véleményezése  
 

6.1.3.1. A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes 
személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezettel kapcsolatosan 
véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat  honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott 
elektronikus levélcímen. 
 
6.1.3.2. A közzétett tervezeteket a közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 
 
6.1.3.3. Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezet tárgyához nem 
illeszkedik, vagy név nélküli. 
 
6.1.3.4. A közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket anonim módon a rendelet-tervezet 
megtárgyalásakor ismertetni kell.  
 
6.1.3.5. Nem kell véleményezésre bocsátani a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési és 
zárszámadási rendelet  tartalmának meghatározásáról szóló rendelet-tervezetet, a képviselő-testület és szervei 
szervezeti és működési szabályait meghatározó, a  köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól szóló 
rendelet-tervezetet, azt a rendelet-tervezetet, amelynek sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek  fűződik, 
és azt a rendelet-tervezetet, melynek egyeztetése a település különösen fontos pénzügyi,  gazdasági, 
természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.  

 
 
 
 



 

 
 

6.2. AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET KIHIRDETÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE 

6.2.1.Az önkormányzati rendelet kihirdetése  

 6.2.1.1. Az önkormányzati rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, az önkormányzati rendeletnek a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztésével történik. 
6.2.1.2. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének a napja a rendeletnek a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján való kifüggesztésének a napja. 

6.2.2.Az önkormányzati rendelet közzététele 

6.2.2.1. A jegyző gondoskodik a már kihirdetett önkormányzati rendelet közzétételéről a Városi Könyvtárban, 
valamint a www.mako.hu weblapon. 
6.2.2.2. A jegyző a kihirdetés napját követő 30 napon belül gondoskodik - a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői, az önkormányzati intézmények és a képviselők munkájának elősegítése, valamint a lakosság 
tájékoztatása érdekében - az adott jogszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegének elkészítéséről, és annak 
a Jegyzői Irodában, valamint a www.mako.hu weblapon való elérhetővé tételéről. 

 
 
 
 

 


