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2012. évi átmeneti gazdálkodásáról1
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. §-ában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Makó Város Önkormányzata 2012. 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) Az intézmények és a polgármesteri hivatal működési kiadások vonatkozásában a finanszírozás
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának 1/l2-e, rendszeres személyi juttatások és járulékok
kiadásai engedélyezhetők, kivéve az egyéb személyi (cafeteria) juttatások tekintetében, ahol kifizetés
csak a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása után, a döntésnek megfelelően kezdeményezhető.
(3) Az Egyesített Népjóléti Intézmény engedélyezett létszáma 2012. január 1-jétől – a Búza utcai
bölcsőde megnyitása miatt – 8 fővel nő.
(4) Az előző évben teljesített, de a 2012. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint teljesíthetőek.
(5) A kiadások Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.)
önkormányzati rendeletében jóváhagyott előirányzatok, és a 2012. évi költségvetés terhére a képviselőtestület által vállalt kötelezettségek mértékéig teljesíthetők. 2007-2013-as pályázati ciklushoz
kapcsolódó pályázatok előkészítéséhez szükséges pályázati alap kiadásai folyósíthatóak. A 2012.évi
pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatokhoz szükséges saját erő vállalására a képviselőtestület jóváhagyásával van lehetőség.
(6) Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendeletében
jóváhagyott előirányzatok mértékéig folyósíthatók a már folyamatban lévő beruházási, felújítási
feladatok kiadásai.
(7) A képviselő-testület 2012. január 1. és Makó Város Önkormányzata 2012. 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 képviselő-testület a likviditás folyamatos biztosítása érdekében – tekintettel a beruházásokkal
kapcsolatos támogatások utófinanszírozására – a folyószámlahitel szükség esetén való igénybevételét
engedélyezi.
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Hatályos: 2012. január 1-jétől.

4. §
(1) A Makó Városi Kulturális- Közművelődési Nonprofit Kft., a Makói Kommunális Nonprofit Kft., a
Makói Városi Televízió Nonprofit Kft., a Makói Fürdőfejlesztő Kft., a Makói Városfejlesztő Kft. 2012.
január 1-től a 2012.évi költségvetés elfogadásáig terjedő időszakra az előző évi kiadási előirányzat
időarányos része kerül finanszírozásra, a Kft-ék tárgyévi üzleti terveinek az elfogadásáig.
(2) A Makói Gyógyfürdő Kft. részére a 2011.évben elfogadott 2012.évi üzleti terve alapján folyósítható
működési támogatás.
5. §
(1) A Hagymatikum fürdő átadásával kapcsolatos elismerő plakett és kisplasztika előállításával
kapcsolatos kiadások a képviselő-testület által jóváhagyott összegben teljesíthetők.
(2) Az Inmaco Kft-vel jelenleg érvényben lévő szerződések 2012.február 28-ig meghosszabbíthatók, az
ezzel kapcsolatos kiadások a 2011.évi havi összegnek megfelelően teljesíthetők.
(3) A Makó és Térsége Víziközmű Társulat 2012. január, február havi működési költségei a Társulat
elszámolása alapján folyósítható.
(4) A sportszervek támogatása az előző évi eredeti kiadási előirányzatának időarányos összegéig, a
képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet átadásra.
(5) A képviselő-testület 2012. január 1-jétől a 2 hónapos időtartamú, 6 órás, 40 fős téli közfoglalkoztatás
költségeinek 100 %-os támogatását megelőlegezi.
6. §
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Buzás Péter s. k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző

