
RENDELETTERVEZET 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
........../2013.(…….) önkormányzati rendelete 

a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról 
23/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közutak nem közlekedési 
célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelete módosításáraa 
következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról 23/2011. 
(V.26.) önkormányzati rendelete a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 
„(3) A Képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján a 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § 
(1)bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § 
(2)bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § 
(2)és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, és 
a43. § (1) bekezdésében meghatározott közútkezelői hatáskörét Makó Város jegyzőjére ruházza 
át.” 
 
 

2. § 
 

A Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe ezen 
rendelet melléklete lép.  

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Buzás Péter s. k.  Dr. Bánfi Margit s. k. 
 polgármester  jegyző 
 
 
 

 



 

Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(II…..) önkormányzati rendeletéhez 

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

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 
 

5.1. Egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokkal kapcsolatos támogatások 
megállapítása a Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 45/1995.(XI. 30.) Makó ör. 
rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. 26. §-a alapján. 
5.2. A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetben nyújtott ellátások megállapítása a 
gyermekek védelmét biztosító pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 38/1997.(XII. 
17.) Makó ör. 9. §-a alapján. 
5.3. A közterület-használat engedélyezése a közterület használatáról és a közterület-használati 
díjról szóló 40/1995.(X.26.) Makó ör. 3. § (1) bekezdése alapján. 
5.4. A mezőőri járulék megfizetésére kötelezés a mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékokról 
szóló 38/1998.(XII. 17.) Makó ör. 4. § (3) bekezdése alapján. 
5.5. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadásáról éselidegenítéséről szóló 24/2001.(IX. 27.) Makó ör. 34.§ (2) bekezdés a), c) f) 
pontjában meghatározottak. 
5.6. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
11/2003.(III. 26.)Makó ör. (továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés alapján a R. 4. § (6) bek., 5. § (4) 
bek., 5. § (6) bek., 9. § (4) bek., 11. §(2) bek., valamint 12. § (1) bekezdésben felsoroltak. 
 

A képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök 
 
5.7. A  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 3. § 
(2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1)bekezdés a) pontjában, 
15. § (1) bekezdésében, 29. § (9) bekezdésében, 29/B. § (2)bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) 
bekezdésében, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2)és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) 
bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, és a43. § (1) bekezdésében meghatározott 
közútkezelői hatáskör. 


