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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete  

Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosításáról 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyar 
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartásról 
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseire, Makó Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 
12/2010.(VII.02.) Makó ör., a 14/2010.(VIII.26.) Makó ör., a 16/2010.(IX.23.) Makó ör., a 
21/2010.(X.28.) Makó ör., a 24/2010.(XI.25.) Makó ör. és a 37/2010.(XII.16.) Makó ör. 
rendelettel módosított 1/2010.(II.04.) Makó ör. módosítására, az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

1. § 
Makó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
rendjéről szóló 1/2010.(II.4.) Makó ör. (továbbiakban „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését 
   16.516.967 e Ft bevétellel 
   16.761.827 e Ft kiadással 
        244.860 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.” 
 

2. § 
(1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
(2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A „R” 2.3. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A „R” 2.4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A „R” 2.5. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
(8) A „R” 2.6. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
(9) A „R” 2.7. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
(10) A „R” 2.8. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
(11 A „R” 2.9. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
(12) A „R” 3. számú melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
(13) A „R” 4. számú melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
(14) A „R” ezen rendelet 14. mellékletével egészül ki. 
 

3. § 
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 

2010. december 31. napjától kell alkalmazni. 
(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 

Dr. Buzás Péter sk     Dr. Bánfi Margit sk 
  polgármester      jegyző 
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Záradék: 
 
A képviselő-testület a rendeletet 2011. március 10-ei ülésén fogadta el. 
A rendelet 2011. március 11-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2011. március 11. 
 
 
 

Dr. Bánfi Margit 
jegyző 

 


