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Makó Város Önkormányzat Képviselı-testületének 

17/2010. (X.15.) önkormányzati rendelete a 
Makó Város Önkormányzata Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  

17/2003.  (IV. 24.) Makó ör. módosításáról 
 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - 
figyelemmel a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 10.§ b) pontjára a mőködésének részletes szabályait 
tartalmazó Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló 17/2003. (IV.24.) Makó ör. 
(a továbbiakban: Ör.) módosítására a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az SZMSZ 7. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A képviselı-testület létszáma 12 fı. Tagjainak nevét ezen rendelet 4. számú függeléke tartalmazza.”  
 

2. § 
 

(1) Az SZMSZ 33. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 „A képviselı-testület bármely települési képviselı, a polgármester vagy a jegyzı indítványára titkos szavazást tarthat, továbbá a 
képviselı-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minısített többséggel- a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére alpolgármestert választ.” 
(2) Az SZMSZ 33. § (3) bekezdésében az „Ügyrendi és Igazgatási Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi, 
Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság” szövegrész lép. 
(3) Az SZMSZ 33. § (4) bekezdésében az „Ügyrendi és Igazgatási Bizottság” szövegrész helyébe az „Ügyrendi, 
Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság” szövegrész lép. 
 

3. § 
 

(1) Az SZMSZ 41. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A képviselı-testület az alábbi önkormányzati feladatkörök felügyeletére tanácsnokokat választ: 
a) fiatalokért és sportügyekért felelıs, 
b) mezıgazdasági, 
c) civilkapcsolatok.” 
(2) Az SZMSZ 41. § (2) bekezdésének d)-f) pontja hatályát veszti. 
 

4. § 
 

(1) Az SZMSZ 49. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A képviselı-testület a következı elnevezéssel hozza létre állandó bizottságait: 
a) Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság, 
b) Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság, 
c) Oktatási, Mővelıdési, Szociális és Egészségügyi Bizottság.” 
(2) Az SZMSZ 49. § (1) bekezdésének d)-f) pontja hatályát veszti. 
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5. § 
 

(1) Az SZMSZ 51. § (1) bekezdésében az „alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat 
(továbbiakban: alpolgármesterek)” szövegrész helyébe az „egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármestert 
választ” szövegrész lép. 
(2) Az SZMSZ 51. § (2) bekezdésében az „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szövegrész 
lép. 
(3) Az SZMSZ 51. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

6. § 
 
Az SZMSZ 52. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„A polgármester és az alpolgármester – egymás közötti, rotációs alapon nyugvó megállapodásuk szerint – havonta legalább két 
alkalommal, pénteki napokon, legalább 2 órai idıtartamban tisztségviselıi fogadóórát tartanak a lakosság számára.”  
 
 
 

7. § 
 
(1)Az Ör. 2. sz melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
(2) Az Ör. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 
 

8. § 
 
 
 
Ezen rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 

Dr. Buzás Péter s. k.       Dr. Bánfi Margit s. k. 
  polgármester                        jegyzı   

   
 
 
 
 
Záradék: 
 
A Képviselı-testület a rendeletet 2010. október 15-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2010. október 15-tıl – hirdetıtáblán – kifüggesztésre került. 
 

Makó, 2010. október 15. 
 
                
 

Dr. Bánfi Margit 
                            jegyzı 
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1. melléklet a 17/2010. (X.15.) Makó  Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének önkormányzati rendeletéhez 

2. számú melléklet 

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete bizottságainak feladat- és hatáskörei 

1. Valamennyi bizottság feladat- és hatásköre 

1.1. A bizottság elızetesen állást foglal, véleményez, javasol: 
1.1.1. Makó Város Önkormányzata éves költségvetésérıl, valamint a zárszámadásról szóló rendelet-
tervezetekrıl, 
1.1.2. a bizottság feladatkörét érintı valamennyi képviselı-testületi elıterjesztésrıl, 
1.1.3. a képviselı-testület programjáról, 
1.1.4. a képviselı-testület éves munkatervérıl, 
1.1.5. a bizottság feladatkörébe tartozó területen a felterjesztési ügyekben, 
1.1.6. a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló 
elıterjesztésekrıl, 
1.1.7. a képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról. 
 
1.2.  A bizottság dönt: 
1.2.1. ügyrendjének megállapításáról, 
1.2.2. munkatervének megállapításáról, 
1.2.3. a képviselıtestület által átruházott hatáskörökben. 
 
1.3. A bizottság ellenırzi határozatainak és a feladatkörét érintı önkormányzati rendeleteknek és képviselı-
testületi határozatoknak a végrehajtását. 
 
1.4.  A bizottság kapcsolatot tart a feladatkörét érintı szakterületen mőködı, az önkormányzat által 
fenntartott intézményekkel és a lakossági önszervezıdı közösségekkel. 
 

2. Az egyes bizottságok feladat- és hatásköre 

2.1. Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság 

2.1.1. Ezen rendeletben foglaltak alapján lebonyolítja a titkos szavazást. 
 
2.1.2. Ellátja a helyi önkormányzati képviselık jogállásának egyes kérdéseirıl szóló 2000. évi XCVI. törvény (a 
továbbiakban: Ökjtv.) 8.-9.§-a szerinti összeférhetetlenségi eljárásban meghatározottakat. 
 
2.1.3. Elvégzi az Ökjtv. 10/A.§-ában foglaltak szerint a képviselıi vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és 
ellenırzését, ellátja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásból eredı teendıket. 
 
2.1.4. A bizottság elızetesen állást foglal, véleményez, javasol: 
2.1.4.1. mindazon ügyek esetében, ahol a képviselı-testület fellebbviteli (másodfokú) jogorvoslati fórumként 
jár el, 
2.1.4.2. bírósági ülnökök megválasztása terén, 
2.1.4.3. valamennyi önkormányzati rendelettervezettel kapcsolatban, a más önkormányzati rendeletekkel és a 
más, magasabb szintő jogszabályokkal való koherencia biztosítása érdekében, 
2.1.4.4. a képviselı-testület ülésén felmerülı vitás ügyrendi kérdésekben, 
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2.1.4.5. a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó elıterjesztéssel kapcsolatban, 
2.1.4.6. a terek és utcák elnevezésére, névváltozásra tett javaslatokkal, illetve a 4 éven belül két alkalommal az 
e témában beérkezett lakossági észrevételekkel vagy kérésekkel kapcsolatban, 
2.1.4.7. évente egy alkalommal az önkormányzati rendeletek és a határozatok tekintetében a 4 éves 
programból adódó esetleges ellentmondásokra vonatkozóan, továbbá javaslatot tesz azok megszüntetésére, 
2.1.4.8. a képviselı-testület által átruházott hatáskörben felmerült javaslatoknak, észrevételeknek a képviselı-
testület elé elıterjesztése miatt, 
2.1.4.9. az önkormányzat mőködési mechanizmusának esetleges hiányosságaival kapcsolatban az Ötv. és az 
SZMSZ alapján, 
2.1.4.10. az önkormányzat képviselı-testülete SZMSZ-ének elıkészítése, felülvizsgálata, hatályosulása terén, 
továbbá szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására, 
2.1.4.11. a jegyzıkönyv aláírása és hitelesítése elıtt annak kijavításával, kiegészítésével kapcsolatban, 
2.1.4.12. az önkormányzat költségvetési koncepciójáról, 
2.1.4.13. az önkormányzat éves költségvetésének megállapításáról, évközi módosításáról, 
2.1.4.14. az önkormányzat zárszámadásának megállapításáról, 
2.1.4.15. önkormányzati hitelfelvételekrıl és kötvénykibocsátásról, 
2.1.4.16. közalapítvány létrehozásáról, 
2.1.4.17. helyi adó megállapításáról, módosításáról, 
2.1.4.18. önkormányzati intézmény alapításáról, átszervezésérıl, megszüntetésérıl, 
2.1.4.19. a polgármester bérének megállapításáról, bérfejlesztésérıl, jutalmazásáról, 
2.1.4.20. az alpolgármester tiszteletdíja emelésérıl, jutalmazásáról. 
2.1.4.21. a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos koncepciókról, irányelvekrıl és ezek módosításáról, 
2.1.4.22. gazdasági társaság alapításáról, meglévı gazdasági társaság üzletrészének, részvényének 
megvásárlásáról vagy eladásáról, 
2.1.4.23. önkormányzati vagyon apportálásáról, 
2.1.4.24. mindazokban az ügyekben, melyek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerint a 
közgyőlés, a taggyőlés, illetve az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak, 
2.1.4.25. mőködı önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntésekrıl, 
2.1.4.26. önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenység vállalkozásba adásáról, 
2.1.4.27. önkormányzati vagyon átminısítésérıl, 
2.1.4.28. önkormányzati tulajdonban álló ingatlan eladására, bérbeadására, egyéb hasznosítására vonatkozó 
elıterjesztésekrıl. 
 
2.1.5. A bizottság dönt: 
2.1.5.1. a képviselı-testület két ülése között a választási bizottságok választott tagjainak választásáról, a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 27.§-a alapján, 
2.1.5.2. a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv szervezeti és mőködési, valamint egyéb 
szabályzatainak a jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv 
jogkörébe utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével, 
2.1.5.3. a közbeszerzések kiírásáról, elbírálásáról a Közbeszerzési szabályzatban foglaltak szerint, 
2.1.5.4. a 11/2003. (III. 26.) Makó ör. 9. § (5) bekezdésben meghatározott 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 elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról. 
 
 
2.1.6. A bizottság a polgármesteri hivatal pénzügyi revizorainak segítségével figyelemmel kíséri az 
önkormányzati intézmények költségvetési gazdálkodását, az önkormányzat által elnyert pályázatok pénzügyi 
fedezetének felhasználását, valamint ellenırzi a pályázat megvalósítása után a végelszámolást, és minderrıl 
tájékoztatja a képviselı-testületet. 
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2.2. Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottság 

2.2.1. A bizottság elızetesen állást foglal, véleményez, javasol: 
2.2.1.1. az általános és részletes rendezési tervek jóváhagyásáról, módosításáról, 
2.2.1.2. a város közmő- és közúthálózatának fejlesztésére tett javaslatokról, 
2.2.1.3. a város kommunális ellátásával összefüggı kérdésekrıl, 
2.2.1.4. a közterületek hasznosításáról vagy a használatukra tett javaslatokról, 
2.2.1.5. a város ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi helyzetére vonatkozó elemzésekrıl, elıterjesztésekrıl, 
2.2.1.6. a városi infrastrukturális beruházásokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben, 
2.2.1.7. a környezetvédelmet érintı kérdésekrıl, különös tekintettel a hulladékgazdálkodással, a 
folyékonyhulladék szállításával, elhelyezésével és az élıvizek védelmével összefüggı kérdésekre, 
2.2.1.8. a lakásépítési, -vásárlási támogatást érintı kérdésekrıl, a támogatások odaítélésének elıkészítésérıl, 
2.2.1.9. az önkormányzati lakásvagyon bérbeadását, elidegenítését, gyarapítását érintı kérdésekrıl. 
 
2.2.2. A bizottság dönt: 
2.2.2.1. az egyes kommunális feladatok – különösen a téli hóeltakarítás, síkosság-mentesítés, szervezett 
lomtalanítási akció elıkészítése, locsolás, szúnyogirtás, permetezés, útseprés, főnyírás - körében a szolgáltató 
kiválasztása és a szerzıdéskötés tárgyában, 
2.2.2.2. kérelemre, a közvetlen életveszély elhárítása céljából közterület igénybevétele esetén a közterület-
használati díj megfizetése alóli részben vagy egészben történı felmentés adása kérdésében, valamint a 
közterület-használati díj részletekben történı megfizetésének engedélyezése kérdésében, 
2.2.2.3. a közszolgáltatási feladatokat ellátó költségvetési intézmények - a Városi Piac, továbbá a Városi 
Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság - szervezeti és mőködési, valamint egyéb szabályzatainak 
jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv jogkörébe 
utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével, 
2.2.2.4. a megüresedett önkormányzati bérlakás 24/2001. (IX. 27.) MÖKT. rendelet 2. § (1) bekezdés a), b), 
c), g) és h) pontjában megnevezett jogcím szerint történı kijelölésrıl, valamint a pályázati kiírásról. 

 

2.3. Oktatási, Mővelıdési, Szociális és Egészségügyi Bizottság 

2.3.1. A bizottság elızetesen állást foglal, véleményez, javasol: 
2.3.1.1. oktatási, nevelési, közmővelıdési önkormányzati intézmények alapításáról, átszervezésérıl, 
megszüntetésérıl, névváltoztatásáról, 
2.3.1.2. a város oktatási és ifjúsági helyzetérıl szóló koncepcióról, programokról, beszámolókról, 
2.3.1.3. az oktatást, nevelést, ifjúságot érintı pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi koncepciókról, tervekrıl, 
közalapítvány létrehozásáról, elıterjesztésekrıl, 
2.3.1.4. az oktatási, nevelési önkormányzati intézmények vezetıinek kinevezésérıl, megbízásáról, 
2.3.1.5. egyes önkormányzati kitüntetések, elismerı címek odaítélésérıl, adományozásáról, 
2.3.1.6. az oktatási, nevelési intézmények pedagógiai programjáról és SzMSz-érıl, 
2.3.1.7. oktatási pályázatokról, pályamővekrıl, 
2.3.1.8. a város közmővelıdési, ifjúsági, tömegkommunikációs helyzetérıl szóló koncepcióról, programokról, 
beszámolókról, 
2.3.1.9. a közmővelıdést, ifjúságot és tömegkommunikációt érintı pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi 
koncepciókról, tervekrıl, közalapítvány létrehozásáról, elıterjesztésekrıl, 
2.3.1.10. a közmővelıdési önkormányzati intézmények vezetıinek kinevezésérıl, megbízásáról, 
2.3.1.11. közterületen elhelyezésre kerülı mővészeti alkotások, emléktáblák, valamint a várost képviselı 
mővészeti, idegenforgalmi és egyéb kiadványok elızetes terveirıl, 
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2.3.1.12. egyes önkormányzati kitüntetések, elismerı címek odaítélésérıl, adományozásáról, 
2.3.1.13. Makó város területén utcák, terek elnevezésérıl, 
2.3.1.14. a városi kulturális és egyéb nemzeti, állami ünnepek programjáról, 
2.3.1.15. közmővelıdési pályázatokról, pályamővekrıl. 
2.3.1.16. a szociális alapellátással, koncepcióval, feltételrendszerrel kapcsolatos elıterjesztésekrıl, 
2.3.1.17. a szociális ellátást érintı pénzügyi, gazdasági és vagyonjogi elıterjesztésekrıl, 
2.3.1.18. az Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okiratával kapcsolatos döntésekrıl, 
2.3.1.19. a szociálisan hátrányos helyzetben lévık adósságterhének enyhítésérıl és lakhatási körülményeinek 
támogatásáról, 
2.3.1.20. méltányosságból, indokolt esetben a lakásfenntartási támogatás megállapítása kérdésében arról, hogy 
a többször módosított 45/1995.(XI. 30.) Makó ör., (továbbiakban: R.) 4.§ (1) bekezdésében foglaltaktól – 
lakószobák esetében legfeljebb 0,5 szobával, alapterületnél legfeljebb 20 %-kal -való lehetséges eltérés 
esetében, 
2.3.1.20. az alapellátást- háziorvosi szolgálatot-, valamint a felnıtt- és gyermekügyeletet, javaslatot tesz azok 
fejlesztésére, 
2.3.1.20. az önkormányzat területén mőködı, területi ellátást biztosító kórház mőködési feltételeinek 
fejlesztésérıl, az egészségügyi szolgálat színvonalának javítását érintı kérdésekrıl, 
2.3.1.21. az önkormányzat egészségügyi, egészséges életmódot érintı feladat- és hatáskörébe tartozó döntések 
elıkészítésében és a végrehajtás folyamatában. 
 
 
2.3.2. A bizottság dönt: 
2.3.2.1. az illetékességébe tartozó (oktatási intézményeket, az ifjúságot, a külügyeket, a közmővelıdést, 
könyvkiadást érintı) pályázatok kiírásáról, a pályázati pénzek felosztásáról, 
2.3.2.2. a közoktatási intézmények szervezeti és mőködési, valamint egyéb szabályzatainak a jóváhagyásáról, 
amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv jogkörébe utalnak, a kizárólagos 
hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével, 
2.3.2.3. a közmővelıdési, közgyőjteményi intézmények szervezeti és mőködési, valamint egyéb 
szabályzatainak a jóváhagyásáról, amelyeket a központi jogszabályok nevesítetten a fenntartó, felügyeleti szerv 
jogkörébe utalnak, a kizárólagos hatáskörbe tartozó szabályzatok kivételével, 
2.3.2.4. az Egyesített Népjóléti Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és Szakmai Programjának 
jóváhagyásáról, módosításáról. 
 
2.3.3. A bizottság a 2.3.2.1. szerinti döntését tájékoztatásul a képviselı-testület elé terjeszti. 
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2. melléklet a 17/2010. (X.15.) Makó  Város Önkormányzat 
Képviselı-testületének önkormányzati rendeletéhez 

 

5. számú melléklet 

1. A tanácsnokok feladatkörei 

1.1. Fiatalokért és sportügyekért felelıs tanácsnok 

1.1.1. folyamatosan kapcsolatot tart Makó Város Ifjúsági Diákönkormányzatával, szakmai támogatás és 
felügyelet biztosításával elımozdítja és koordinálja munkájukat, 
1.1.2. képviseli az ifjúsági élethelyzetet befolyásoló szempontokat az önkormányzati döntések elısegítésében, 
1.1.3. figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítését elısegítı pályázati lehetıségeket, 
információt biztosít a gyermek és ifjúsági szervezetek részére az ezzel összefüggı pályázati lehetıségekrıl, 
1.1.4. elıkészíti és folyamatosan figyelemmel kíséri a város sport- és ifjúsági helyzetérıl szóló koncepciókat, 
programokat, beszámolókat, 
1.1.5. véleményezi a sportot érintı pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi koncepciókat, terveket, elıterjesztéseket 
1.1.6. állást foglal a sport területét érintı egyes önkormányzati kitüntetések, elismerı címek odaítélésérıl, 
adományozásáról, 
1.1.7. elıkészíti a város sportéletét érintı elıterjesztéseket, 
1.1.8. széleskörő kapcsolatot tart fenn a tömeg- és versenysport szereplıivel, intézményeivel, 
1.1.9. elıkészíti a városi sporttámogatások sportszervezetek közötti felosztásának koncepcióját. 

1.2. Mezıgazdasági tanácsnok 

1.2.1. széleskörő és folyamatos konzultációt folytat a mezıgazdaságban érdekelt vállalkozásokkal, 
intézményekkel,  
1.2.2. véleményt formál Makó és térsége mezıgazdasági fejlesztési programjairól és ezek módosításairól, a 
helyi adókról és a mezııri járulékról szóló rendeletekrıl és azok módosításáról, 
1.2.3. folyamatosan tájékozódik a mezıgazdaságot érintı önkormányzati pályázatok lehetıségeirıl, 
1.2.4. állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévı mezıgazdasági területek kisajátításáról, 
átminısítésérıl, 
1.2.5. figyelemmel kíséri a mezıgazdasággal kapcsolatos oktatást és továbbképzést, illetve javaslatot tesz 
annak módosítása, 
1.2.6. szervezi a mezıgazdasági utak és dőlıutak karbantartását, egyes növényvédelmi feladatok 
elıkészítését, 
1.2.7. véleményt formál a mezıgazdasággal kapcsolatos önkormányzati rendezvényekrıl, 
1.2.8. állást foglal a megállapított mezııri járulék összegének - elemi károk esetén történı - csökkentésére 
irányuló kérelmek elbírálásáról, 
1.2.9. felügyeli a mezııri ırszolgálati mőködését, 
1.2.10.  az elhanyagolt, mőveletlen mezıgazdasági földterületek tulajdonosaival, a föld használójával felveszi 
a kapcsolatot, a helyzet rendezése érdekében. 

1.3. Civilkapcsolati tanácsnok 

1.3.1. széleskörő kapcsolatot tart fenn a város civil életének szereplıivel, szervezeteivel,  
1.3.2. elısegíti az önkormányzat és az civilszervezetek közötti információáramlást, 
1.3.3. részt vesz az önkormányzat civilszférával kapcsolatos koncepcióinak, döntéseinek elıkészítésében, 
1.3.4. közvetíti és képviseli a civilszervezetek fejlesztési elképzeléseit, 
1.3.5. közremőködik az Oktatási, Mővelıdési, Szociális és Egészségügyi Bizottsággal a külügyi és mővelıdési 
tárgyú pályázatok kiírásában és elbírálásában. 
 


