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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete 

Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési zárszámadásáról1 
 
 
 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 
 
1.§ Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében 
foglalt éves költségvetési beszámoló kötelező elemei a zárszámadási rendelet alábbi 
mellékletei szerint kerülnek bemutatásra: 
 

összevont maradvány kimutatás 20. számú melléklet, 
összevont mérleg 16. számú melléklet, 
összevont eredmény kimutatás 17. számú melléklet. 

 
2. § Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi módosított előirányzatát a 
2015. évi zárszámadási rendelet 1. mellékletének megfelelően 9.414.904 e Ft-ban állapítja 
meg. 
 
 
3. § A képviselő-testület Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1-22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 
 

összeggel hagyja jóvá. 

Alaptevékenység költségvetési bevételei 4.340.489 e Ft 
Alaptevékenység költségvetési kiadásai           3.596.413 e Ft 
Alaptevékenység költségvetési egyenlege  744.076 e Ft 
Alaptevékenység finanszírozási bevételei 4.829.277 e Ft 
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 4.210.435 e Ft 
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege  618.842 e Ft 
Alaptevékenység maradványa  1.362.918 e Ft 
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 

136.030 e Ft 

Alaptevékenység szabad maradványa  1.226.888 e Ft 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
                                         
1 Hatályos: 2016. április 29. napjától.  
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4. § Az önkormányzat és intézményei költségvetésének összevont bevételi és kiadási adatai 
mérlegét az 1. melléklet, az önkormányzat (intézményei nélkül) bevételi és kiadási adatait a 2. 
melléklet, az önállóan működő intézmények bevételi és kiadásai főösszegeit a 12. melléklet 
adatainak megfelelően fogadja el. 
 
 
5. §  Az állami normatív támogatás elszámolását a 3. melléklet alapján fogadja el. 
 
 
6. § Az önkormányzat eredeti, valamint módosított bevételi előirányzatát és bevételi 
teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest jogcímenként a 4. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
7. § Az önkormányzat személyi jellegű juttatásai és munkaadót terhelő járulékok eredeti, 
valamint módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához 
képest feladatonként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
8. § Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai, kamatkiadásai eredeti, valamint 
módosított kiadási előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest 
feladatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
9. § Az önkormányzat beruházási kiadásai, fejlesztési célú hiteltörlesztései eredeti, valamint 
módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest 
feladatonként a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
10. § Az önkormányzat felújítási kiadásai eredeti, valamint módosított előirányzatát és 
teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest feladatonként a 8. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
11. § Az önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek kiadásai 
eredeti, valamint módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év 
tényadatához képest feladatonként a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
12. § Az önkormányzat társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak kiadásai eredeti, valamint 
módosított előirányzatát és teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest 
feladatonként a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.  
 
 
13. § Az önkormányzat cél- és általános tartalék eredeti, valamint módosított előirányzatát és 
teljesítésének alakulását az előző év tényadatához képest a 11. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően hagyja jóvá.  
 
14. § Az önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi 
teljesítése adatait a 13. melléklet mutatja be. 
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15. § Az önkormányzat bevételi és kiadás előirányzat rovatnak megfelelő bemutatását a 14. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
16. § A képviselő-testület a 16. melléklet szerinti egyszerűsített mérleg Makó Város 
Önkormányzat vagyonát 2015. december 31-i állapotnak megfelelően 42.570.883 e Ft 
összegben mutatja be, és hagyja jóvá. 
 
17. § A képviselő-testület a rendelet 17. melléklete szerinti eredmény kimutatás alapján az 
önkormányzat intézményei nélkül kimutatott 2015. évi mérleg szerinti eredményét -286.431 e 
Ft főösszeggel hagyja jóvá. 
 
18. § A képviselő-testület az önkormányzat intézményeivel kimutatott, 19. melléklet szerinti 
2015. évi vagyonalakulását hagyja jóvá. 
 
19.§ A képviselő-testület a 20. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá 2015. évi 
összes maradványát, kötelezettséggel terhelt-, és szabad maradványát az alábbiak szerint: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
               Farkas Éva Erzsébet s. k.               dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k. 
                       polgármester                            jegyző 
 
 
 

Alaptevékenység maradványa  1.362.918 e Ft 
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 

136.030 e Ft 

Alaptevékenység szabad maradványa  1.226.888 e Ft 
 
 


