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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete  

Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 
szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 
„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése 
 
 bevételi és kiadási főösszegét                                         3.580.565 eFt-ban 

működési költségvetési bevételét               2.516.769 eFt-ban 
működési költségvetési kiadását              2.683.699 eFt-ban 
működési költségvetési egyenlegét               - 166.930 eFt-ban 
 
felhalmozási költségvetési bevételét                                               286.011 eFt-ban 
felhalmozási költségvetési kiadását                 896.866 eFt-ban 
felhalmozási költségvetési egyenlegét               -610.855 eFt-ban 

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” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
 (4)    A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 
 (5)    A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 
 (6)    A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 
 (7)    A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 
 (8)    A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 
 (9)    A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép. 
 (10)  A „R”10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép. 
 (11)  A „R”11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép. 
 (12)   A „R”12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép. 
 (13)   A „R”16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép. 
 (14)   A „R”17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép. 
 (15)   A „R”22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép. 
 (16)   A „R”23. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép. 
 

3.§ 
 

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
  Farkas Éva Erzsébet s.k.         Dr. Bálint - Hankóczy Beatrix s.k. 
       polgármester                   jegyző 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2015. május 28-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2015. május 29-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2015. május 29. 
                                                                        Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
                jegyző 


