
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Makó Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 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.) 3. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 

2. § 
 
(1) Az Ör. 4. melléklet 4.2.1.5.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A forgalomképes vagyon körébe tartozó 100.000 forint egyedi bruttó nyilvántartási értéket meg 
nem haladó ingatlan illetve 500.000 forint egyedi bruttó nyilvántartási értéket meg nem haladó 
ingó elidegenítéséről, valamint az önkormányzati vagyontárgy hasznosítására lefolytatott 
versenyeztetési eljárás nélküli hasznosítása, amennyiben a versenyeztetési eljárás legalább kettő 
alkalommal sikertelen volt, és a hasznosítandó vagyontárgy értéke a 20 millió Ft-ot nem haladja 
meg. 
 
(2) Az Ör. 4. melléklet 4.2.2.2. pontja az alábbi 4.2.2.2.5. ponttal egészül ki: 
 
4.2.2.2.5. A nem lakáscélú helyiségek pályázati eljárás keretében történő hasznosítása során a 
pályázati eljárás kiírása, elbírálása, és kijelölése. 
 

3. § 
 

Hatályát veszti az Ör. 4. melléklet 4.2.2.2.3. pontja. 
 

4. § 
 

Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

5. § 
 
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 2013. március 27-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2013. március 28-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2013. március 28. 
 

Dr. Bánfi Margit 
         jegyző 
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2. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2013.(III.28.) önkormányzati rendeletéhez 
 

„11. melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(III.31.) 
önkormányzati rendeletéhez 
 
 

Makó Város Önkormányzata tevékenységei 
 

Tevékenység típusa     Szakfeladat                                Megnevezés 
Alaptevékenység                  8411                   Általános közigazgatás 
Alaptevékenység                  841124               Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 

az önkormányzatok működésével összefüggő szabályozási,  
törvényességi    felügyeleti és más központi feladatokkal, a hatósági  
feladatok területi szervezésével, irányításával kapcsolatos bevételek és  
kiadások 

Alaptevékenység        841133        Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
az adók, illetékek, járulékok, járulék jellegű bevételek 
megállapításával, beszedésével, nyilvántartásával, végrehajtásával, 
visszatérítésével, kiutalásával és ellenőrzésével kapcsolatos bevételekés 
kiadások 

Alaptevékenység 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
helyi önkormányzatokat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú 
kistérségi társulásokat megillető költségvetési támogatási, valamint 
a feladatra nem tervezhető sajátos folyó, felhalmozási és tőke 
jellegű bevételek 

Alaptevékenység 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
az önkormányzat, valamint a jogi személyiségű és a többcélú 
kistérségi társulás által a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
részére kiutalt, illetve az intézmény által kapott 
intézményfinanszírozás 

Alaptevékenység                  8413                  Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának  
         ösztönzése 

Alaptevékenység                   841358             Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 
a hazai és nemzetközi turisztikai infrastruktúra, szolgáltatások és 
programok fejlesztésének hazai és uniós, illetve egyéb nemzetközi 
forrásból történő támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8414 Önkormányzati szolgáltatások tevékenysége 
Alaptevékenység 841403 Város-, községgazdálkodási máshová  

nem sorolható szolgáltatások 
a  város-  és  községgazdálkodás  máshova  nem  sorolható,  egyéb  
feladataival kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 841402 Közvilágítás 
a települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység                   8421         Külügyek 
Alaptevékenység                   842155             Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
           az önkormányzatok máshova nem sorolható két- és többoldalú  
            nemzetközi kapcsolataival (így különösen: testvérvárosi kapcsolatokból  

        fakadó programok, tevékenységek stb.) kapcsolatos bevételek, kiadások 
Alaptevékenység                    8424         Közbiztonság, közrend 
Alaptevékenység                    842421             Közterület rendjének fenntartása 

a  közterületek  rendjének  fenntartásával,  biztosításával  (ideértve  a  
közterület- felügyeleti  tevékenységet  is),  a  szabálysértések  és  
bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a 
közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti 
tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások 

 
 
Alaptevékenység                    8425         Tűz-, polgári és katasztrófavédelem 
Alaptevékenység                    842541             Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 



        az ár- és belvízvédelmi tevékenységekkel (megelőzés, riasztás,  
        kitelepítés, elhárítás, stb.) kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 4211 Út, autópálya építés 
Alaptevékenység 421100 Út, autópálya építése 

az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű-, kerékpár- és 
gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest építésével, az utcák, utak, 
autópályák, hidak és alagutak felszíni munkáival, illetve repülőtéri 
kifutópálya építésével kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 4931 Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás 
Alaptevékenység 493102 Városi, elővárosi közúti személyszállítás 

        a városi és elővárosi menetrend szerinti közúti személyszállítással,  
        illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 522 Szállítást kiegészítő tevékenység 
Alaptevékenység 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása 

a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, kezelői karbantartással, 
illetve annak támogatásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység                    5520                  Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás 
Alaptevékenység                    552001              Üdülői szálláshely-szolgáltatás 

a jellemzően napi vagy heti, elsősorban rövid időtartamú tartózkodás 
céljára nyújtott szálláshely-szolgáltatással, illetve működtetésük vagy 
igénybevételük támogatásával    kapcsolatos   kiadások   és   bevételek    
(üdülő   működtetésével 

Alaptevékenység        562912            Óvodai intézményi étkeztetés 
Alaptevékenység         562913         Iskolai intézményi étkeztetés 
Alaptevékenység 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
Alaptevékenység 5819 Egyéb kiadói tevékenység 
Alaptevékenység 6020 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 
Alaptevékenység 61 0001 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 

a televíziós csatorna teljes programjának készítéséhez kapcsolódó 
valamennyi tevékenység  beleértve  a  programelemek  megvásárlását,  a  
programelemek  saját elkészítését (pl. helyi hírek, élő tudósítás), illetve 
e tevékenységek kombinálását) kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 680001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése 
az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 
kezelésében lévő lakóingatlanok (pl. önkormányzati bérlakások, 
szolgálati lakások stb.) bérbeadásával, illetve üzemeltetésével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 680002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 
az önkormányzat vagy költségvetési szerv tulajdonában vagy 
kezelésében lévő nem lakóingatlanok bérbeadásával, illetve 
üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység        7500          Állategészségügyi ellátás 
Alaptevékenység        84 1906          Finanszírozási műveletek 
Alaptevékenység        84 1908          Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Alaptevékenység        8510          Iskolai előkészítő oktatás 
Alaptevékenység        851011          Óvodai nevelés, ellátás 

       gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes        
óvodai életet átívelő foglalkozásokat  és  a  gyermek  napközbeni   
ellátásával  összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési  
tevékenységgel kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8621 Általános járóbeteg-ellátás 
Alaptevékenység 8623 Fogorvosi-járóbeteg ellátás 
Alaptevékenység 862301 Fogorvosi  alapellátás 

a települési önkormányzat által az egészségügyi alapellátás körében 
megszervezett  fogorvosi alapellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 
Alaptevékenység 8790 Egyéb bentlakásos ellátás 
Alaptevékenység        879019         Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 

családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 
Alaptevékenység        882112         Időskorúak járadéka 



a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére jogszabályban meghatározott feltételek fennállása 
esetén nyújtott rendszeres járadékkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység        882113         Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő 
rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres 
támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység        882114         Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával összefüggő 
rendszeres kiadásaik viseléséhez az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek fennállása esetén nyújtott rendszeres 
támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység        882116         Ápolási díj méltányossági alapon 
a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére az önkormányzat döntése alapján, méltányossági 
alapon biztosított rendszeres anyagi hozzájárulással kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számára 
folyósított pénzbeli ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

 

Alaptevékenység 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
a kiegészítő gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételek 
és kiadások 

Alaptevékenység 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott 
lakás vagy nem   lakás   céljára   szolgáló   helyiség   fenntartásával   
összefüggő  rendszeres kiadásaik  viseléséhez  az  önkormányzat  
rendeletében  meghatározott  feltételek fennállása esetén nyújtott eseti 
támogatással kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 882122 Átmeneti segély 
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére az önkormányzat rendeletében meghatározott átmeneti segéllyel 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 882123 Temetési segély 
az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott 
temetési segéllyel kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatása 
az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint nyújtott 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

Alaptevékenység 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
önkormányzat által rendeletében meghatározott módon nyújtott, 
máshova nem sorolható egyéb eseti pénzellátásokkal kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8822 Önkormányzati természetbeni ellátások 
Alaptevékenység         882201         Adósságkezelési szolgáltatás 

szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott  
feltételek fennállása esetén nyújtott, adósságkezelési tanácsadást és  
adósságcsökkentési támogatást magában foglaló lakhatást segítő  

ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 
Alaptevékenység  882202 Közgyógyellátás 

a szociálisan rászorult személyek részére jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása   esetén   az   egészségi   állapota   megőrzéséhez  
és   helyreállításához kapcsolódó    kiadásainak    csökkentése    
érdekében    biztosított    hozzájárulással kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

Alaptevékenység  882203 Köztemetés 



jogszabályban meghatározott feltételek szerint az elhunyt személynek az 
eltemettetésre  köteles  személy  hiányában  a  haláleset  helye  szerint  
illetékes települési önkormányzat által történő eltemettetésével 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység  8891 Gyermekek napközbeni ellátása 
Alaptevékenység  889101 Bölcsődei ellátás 

a bölcsődébe felvettek ellátásával kapcsolatos bevételek és kiadások 
Alaptevékenység 8899 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
Alaptevékenység 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek 
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
az önkormányzat rendeletében meghatározott módon és feltételekkel 
lakóingatlan építéséhez,     vásárlásához,     korszerűsítéséhez,    a     
mobilitás     ösztönzésével összefüggésben költözéshez, letelepedéshez 
nyújtott támogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 889966 Jóléti, sport- és kultúratámogatások 
 a felsőoktatási intézmények által nyújtott, illetve más, hasonló célú, m.n.s.  
 jóléti, sport- és kultúratámogatásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások 
 

Alaptevékenység 8902 Generációs feladatok 
Alaptevékenység 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok,  

  valamint támogatásuk 
az önkormányzatok ifjúsági programjaival, kezdeményezéseivel, illetve 
támogatásukkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység  890222 Idősügyi önkormányzati  kezdeményezések, programok,  
  valamint támogatásuk 

az idősügyi önkormányzati  kezdeményezésekkel, programokkal, 
valamint támogatásukkal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó  
  tevékenységek, programok, támogatások 

Alaptevékenység 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
a társadalmi szervezetek és alapítványok működésének támogatásával 
összefüggő bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8904 Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő  
                                                                      komplex és  speciális közfeladatok, programok és  
                                                                      támogatások 

Alaptevékenység 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-4 hónap időtartamra szóló, 
határozott idejű munkaviszony keretében, napi négy órás munkaidőben 
történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 

a bérpótló juttatásra jogosult személy 2-12 hónap időtartamra szóló, 
határozott idejű munkaviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben 
történő - külön kormányrendelet alapján szervezett - foglalkoztatásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása, vagy országos 
közfoglalkoztatási program támogatása keretében - külön 
kormányrendelet alapján 
- szervezett, a bérpótló juttatásra nem jogosultak legfeljebb 12 
hónapig történő foglalkoztatásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 8905 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység támogatása 
Alaptevékenység 890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének  

  támogatása 
 a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatai által önállóan vagy más  



 szervezetekkel közösen alapított saját, vagy részbeni fenntartásba átvett  
 kisebbségi kulturális, oktató- nevelő és tudományos intézményének  
 működésével, fejlesztésével, felújításával kapcsolatos bevételek és  
 kiadások 

Alaptevékenység 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének  
  támogatása 
 az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával  
 kapcsolatos bevételek és kiadások 
Alaptevékenység 9003 Alkotóművészet 
Alaptevékenység 900300 Alkotóművészeti tevékenység 

alkotóművészeti tevékenységgel kapcsolatos kiadások és bevételek 
Alaptevékenység 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezésével, valamint 
világkiállítások megrendezésével, a világkiállításon történő részvétellel 
és a millenáris programokkal kapcsolatos kiadások és bevételek 

Alaptevékenység 9312 Sporttevékenység és támogatása 
Alaptevékenység 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 

a versenyszerűen (amatőr, hivatásos, vegyesrendszer keretei között) 
végzett testedzés – ideértve a sportversenyeket is - támogatásával 
összefüggő kiadások és bevételek 

Alaptevékenység 9313 Szabadidő sport támogatása 
Alaptevékenység 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és  

  támogatása 
- a nem versenyrendszerben történő sporttevékenység támogatásával 
kapcsolatos kiadások és bevételek 

 

- a szabadidősport-rendezvényekhez, programokhoz nyújtott támogatások, 
-  szabadidősport-szervezetek  támogatását,  a  szabadidősport  
népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységek kiadványok, 
rendezvények kiadásai, 

a családok, a nők, az idősek, a hátrányos helyzetűek 
(fogyatékossággal élők kivételével) sportjának támogatása 

Alaptevékenység 9319 Egyéb sporttevékenység 
Alaptevékenység 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 

a máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatásokkal kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek 
működésének támogatása 

a sportszövetségek és szabályozó testületek működésének 
támogatásával kapcsolatos bevételek és kiadások 

Alaptevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
Alaptevékenység 932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

strandszolgáltatással kapcsolatos bevételek és kiadások 
Alaptevékenység 9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás  
Alaptevékenység 960302 Köztemető-fenntartása és működtetése 

a köztemető fenntartásával és működtetésével kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

 

 

 


