
 

 
 
 
 
 

 
Makó Város Önkormányzatának 25/2010.(XII.16.) rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. 

évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti viteléről 
 
Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működés folyamatos biztosítása érdekében az 
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76-78. §-ai alapján Makó 
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti viteléről a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, Makó Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig a helyi önkormányzat költségvetését megillető 
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül 
a kiadások arányos teljesítésére. 
(2) A működési kiadások vonatkozásában a finanszírozás az előző év bázis előirányzatának 1/l2-e, bér és 
személyi juttatások esetében a kiadás engedélyezhető, kivéve az egyéb személyi (cafeteria) juttatások 
tekintetében, ahol kifizetés csak a 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása után, a döntésnek 
megfelelően kezdeményezhető. 
(3) Az előző évben teljesített, de a 2011. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek. 
(4) A kiadások Makó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről szóló módosított 1/2010.(II.04.) Makó ör. számú rendeletében jóváhagyott 
előirányzatok, illetve a 2011. évi költségvetés terhére a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségek 
mértékéig teljesíthetők. 2007-2013-as pályázati ciklushoz kapcsolódó pályázatok előkészítéséhez 
szükséges pályázati alap kiadásai folyósíthatóak. 
(5) A Makó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
rendjéről szóló módosított 1/2010.(II.04.) Makó ör. számú rendeletében jóváhagyott előirányzatok 
mértékéig folyósíthatók a már folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatok kiadásai. 
(6) A Képviselő-testület 2011. január 1. és Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési 
rendeletének hatályba lépéséig hozott döntéseinek végrehajtása az átmeneti költségvetés terhére 
biztosítható.  

2. § 
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és 
kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 

 
3. § 

A Makó Város Kulturális és Közművelődési Nonprofit Kft, a Makói Kommunális Nonprofit Kft, a 
Makói Fürdőfejlesztő Kft, Makói Városfejlesztő Kft, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft és a 
Makói Gyógyfürdő Kft 2011. január 1-től március 31-ig terjedő időszakra az előző évi kiadási 
előirányzat időarányos teljesítése alapján kerül finanszírozásra, illetve a Kft-ék üzleti terveiknek az 
elfogadásáig. 
 

4. § 
A Sportszervek támogatása 2011. január 1-től Makó Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési 
rendeletének megalkotásáig terjedő időszakra az előző évi eredeti kiadási előirányzatának időarányos 
igénylése alapján kerül átadásra. 

5. § 
(1) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendelet Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelete hatályba lépésének napján 
hatályát veszti. 

 
 
 
Dr. Buzás Péter sk    Dr. Bánfi Margit sk 
  polgármester    jegyző 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

Záradék: 
 
A képviselő-testület a rendeletet 2010. december 15-ei ülésén fogadta el. 
A rendelet 2010. december 16-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2010. december 16. 
 
 
 

Dr. Bánfi Margit 
jegyző 

 


