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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési zárszámadásáról1 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
önkormányzati vagyonról szóló hivatkozásai alapján  Makó Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a rendelet 18. melléklete szerint mutatja be Makó város összevont 
vagyonkimutatását, 19.A,  melléklete szerint  Makó Város összevont egyszerűsített mérlegét, 
20.A melléklete szerint összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 21.A melléklete 
szerinti összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását. 
 
 
2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. évi módosított előirányzatát a 2012. 
évi  zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően 8.011.454 e Ft-ban állapítja meg. 
 
 
3. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 
 

7.527.712 e Ft bevétellel 
6.508.334 e Ft kiadással 
  940.990 e Ft pénzmaradvánnyal 

jóváhagyja. 
  
 
4. § Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai 
mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. 
melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 11. melléklet 
adatainak megfelelően fogadja el. 
 
 
5. §  Az állami normatív támogatás elszámolását a 14. melléklet alapján fogadja el azzal, hogy 
az önkormányzat az elszámolás alapján 404.675,-Ft jövedelem különbség mérséklésének 
visszafizetésére köteles. 
 
 
6. § Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi 
teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 3. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
7. § Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, 
valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához 
képest feladatonként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 

                                         
1 Hatályos: 2013. április 26. napjától.  



 2 

8. § Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint 
módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest 
feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
9. § Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint 
módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest 
feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
10. § Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és 
teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 7. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
11. § Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi 
teljesítése adatait a 13. melléklet mutatja be. 
 
 
12. § Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai 
eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év 
tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
13. § Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint 
módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest 
feladatonként az 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
14. § Az önkormányzat cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és 
teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest a 10. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
15. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és 
címenkénti alakulását a 15., az adósságállomány alakulását a 16. melléklet szerint hagyja 
jóvá.  
 
 
16. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 
 
17. § A 18. melléklet szerinti vagyonkimutatás Makó Város összesen vagyonát 2012. 
december 31.-ei állapotnak megfelelően 37.096.009 e Ft összegben mutatja be, melyből Makó 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei vagyonát 
32.962.583 e Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá. 
 
 
18. § A képviselő-testület a 19. melléklet szerinti 2012. évi egyszerűsített mérlegből az 
önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegét 32.962.583 e Ft főösszeggel hagyja 
jóvá a 19.A mellékletben bemutatott  részletei alapján. 
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19. § A képviselő-testület a 20. melléklet szerinti 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentésből az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi kiadásait 6.508.334 eFt-tal, míg 
pénzforgalmi bevételeit 7.527.712 eFt-tal hagyja jóvá a 21.A mellékletben bemutatott 
részletei alapján. 
 
 
20. §  A képviselő-testület a 21. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból 
az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát a 21.A és a 22. melléklet szerint 
940.990 eFt-tal hagyja jóvá. 
 
 
21.§ A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben 
szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 
 
 
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
             Dr. Buzás Péter sk.              Dr. Bánfi Margit sk. 
                 polgármester                         jegyző 
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