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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete 
Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és 

végrehajtásának rendjéről szóló 3/2011. (II.16.) Makó ör. módosításáról 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
rendjéről szóló 3/2011.(II.16.) Makó ör. (továbbiakban:„R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 
 17.173.372 e Ft  bevétellel 
 17.974.420 e Ft  kiadással 
 801.048 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” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
(8) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
(9) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
(10) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
(11) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
(12) A „R” 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
(13) A „R” 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
 
 

3. § 
 
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
                     Dr. Buzás Péter s. k.            Dr. Bánfi Margit s. k.  
                          polgármester                                                                    jegyző 
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Záradék: 
 
A Képviselő-testület a rendeletet 2011. május 25-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2011. május 26-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került. 
 
 
Makó, 2011. május 26.   
 
 
 

 Dr. Bánfi Margit 
                             jegyző 
 
 
 
 
 
 


