Makó Város Önkormányzatának 2/2009.(II.12.) Makó ör. rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, módosításának és végrehajtásának rendjérıl

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvényben, az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65-69. szakaszai és az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló módosított 217/1998.(XII.30.) számú Kormányrendelet, valamint a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján Makó Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl, módosításának és végrehajtásának rendjérıl a
következıket rendeli el.

1. §.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Makó Város Önkormányzati Képviselı-testületére és
bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó:
a.) önállóan, továbbá részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
(továbbiakban: intézmények)
b.) önkormányzat hivatala
költségvetésére, költségvetésének módosítására, valamint a nem önkormányzati szervek,
közösségi szolgáltatásának támogatásaira.
(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a kisebbségi
önkormányzatok
2009.
évi
költségvetésérıl
szóló
határozatokban
foglaltak
figyelembevételével lehet alkalmazni.
2. §.
Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a költségvetési címrendjét 2009. évre a
következık szerint határozza meg:
Cím
Alcím
száma száma Megnevezése
==============================================================
I.
Igazgatási tevékenység
l.
Polgármesteri Hivatal
2.
Önkormányzati képviselık
3.
Mezıgazdasági feladatok
4.
Városüzemelési feladatok
5.
Közoktatási feladatok
6.
Vagyongazdálkodási feladatok
II.
Részben önálló költségvetési szervek
1.
Makói Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és
Logopédiai Intézet
2.
Belvárosi Óvoda
3.
Újvárosi Óvoda
4.
József Attila Könyvtár
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Cím
Alcím
száma száma Megnevezése
==============================================================
5.
Termál és Gyógyfürdı
6.
Egyesített Népjóléti Intézmény
7.
Városi Piac
8.
Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának
és szennyvíztisztításának megvalósítására
III.
Tartalék
IV.
Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság
V.
Alapítványok, társadalmi szervek támogatásai
VI.
Kisebbségi Önkormányzatok
VII.
Szociális ellátások
VIII.
Lakáscélú helyi támogatás
IX.
Felhalmozás
X.
Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei
XI.
Támogatások
XII.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
XIII.
Pénzforgalom nélküli bevételek
XIV.
Hitelek, támogatási kölcsönök visszatérülése

3. §.
(1) Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a 2009. évi költségvetését
11.870.443 e Ft bevétellel
12.163.607 e Ft kiadással
293.164 e Ft forráshiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi fıösszeg önkormányzati és költségvetési
szervei címek, alcímek kiemelt elıirányzatok szerinti bontását e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását az 1/1. számú melléklet mutatja.
(4) A részben önálló költségvetési szervek bevételi elıirányzatának részletezését az 1/2.
számú melléklet részletezi.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási fıösszeg önkormányzati és költségvetési szervei
címek, alcímek
- kiemelt elıirányzatok szerinti bontását a 2. számú,
- európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint
az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat a 2/1. számú,
- részben önálló költségvetési szervek kiadási elıirányzatának részletezését az 2/2. számú,
- valamint a költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 2/3. számú melléklete
tartalmazza.
(6) A hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 3. számú mellékletben
található.
(7) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok mérlegrendszerben a 4.
számú mellékletben kerülnek kimutatásra.
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(8) Az önkormányzat 3 évre épülı bevételi és kiadási elıirányzatainak adatait a 5. számú
melléklet tartalmazza.
(9) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. számú melléklet mutatja.
(10) A Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat elıirányzatai a 7. számú, a Makói Román
Kisebbségi Önkormányzat elıirányzatai a 8. számú mellékletben találhatók.
(11) A közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat bevételeinek 2007. évi tényleges, 2008. évi várható és 2009. évi
eredeti elıirányzatainak alakulásáról a 10. számú melléklet ad tájékoztatást.
(13) Az önkormányzat kiadásai a 2007. évi tényleges, 2008. évi várható és 2009. évi eredeti
elıirányzatainak alakulásáról a 11. számú melléklet ad tájékoztatást.
(14) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2007. évi tényleges, 2008. évi várható és
2009. évi eredeti elıirányzatainak alakulását, mérleg rendszerő változásait a 12. számú
melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat a kiadások között 38.680 e Ft mőködési általános vis maior tartalékot,
915.234 e Ft felhalmozási céltartalékot és 500.000 e Ft óvadéki betét befektetésre tartalékot
állapít meg.
4. §.
(1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa
felhatalmazott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyzı vagy az
általa felhatalmazott személy jogosult.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért,
valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelıs.
(3) A gazdálkodás részletes szabályozásait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
(4) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötésérıl
- a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.
(5) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékő –
szerzıdéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Az önkormányzat által nem
normatív, céljellegő, mőködési és fejlesztési célra nyújtott támogatások közül azokat, melyek
– adott költségvetési évben egybeszámított – összege a 200.000 .- Ft-ot nem haladja meg a
honlapon közzétenni nem kell.

5. §.
(1) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelıirányzatot
biztosít, errıl a polgármesternek negyedévente, utólag a költségvetési rendelet módosítására
irányuló javaslattal kell a képviselı-testületet tájékoztatnia.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül köteles gazdálkodni.
(3) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatok és létszámkeret között
átcsoportosítást kizárólag a képviselı-testület engedélyezhet.
6. §.
(1) Makó Város Önkormányzata és a hozzá tartozó önálló és részben önálló költségvetési
szervek költségvetési elszámolási számláit a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezeti.
(2) A hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskört a képviselı-testület gyakorolja. Makó Város
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Önkormányzati
Képviselı-testülete
a
svájci
frankban
kibocsátott
zártkörő
kötvénykibocsátását követıen az átváltással, továbbá az átváltást követı fedezet ügyletekkel
kapcsolatos intézkedések megtételére a polgármestert felhatalmazza
(3) A 2. számú mellékletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a 3. §. (1)
bekezdésében jóváhagyott 293.164 e Ft forráshiány fedezetéül hitel tényleges igénybevétele
elıtt a 2008. évi zárszámadás során az önkormányzatnál képzıdı, feladattal nem terhelt
pénzmaradvány összegét a hitel elıirányzatának csökkentésére kell fordítani.

7. §.
(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi illetményalapja a II. besorolási osztály elsı
fizetési fokozat szerinti 2009. január 1-tıl 38.650 Ft.
(2) Makó Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó valamennyi részben önálló
költségvetési szerv fıállású dolgozóját havonta 5.000 Ft értékő, a polgármesteri hivatal
fıállású dolgozóját havonta 6.000 Ft értékő, kizárólag fogyasztásra kész-étel vásárlására
feljogosító ingyenes utalvány illeti meg.

8. §.

Ezen rendelet a kihirdetése utáni napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter sk
polgármester

Dr. Bánfi Margit sk
jegyzı

Záradék:
A Képviselı-testület a rendeletet 2009. február 11-ei ülésén fogadta el.
A rendelet 2009. február 12-étıl – hirdetıtáblán – kifüggesztésre került.
Makó, 2009. február 12.

Dr. Bánfi Margit
jegyzı
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