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Makó Város Önkormányzata  
2019. évi zárszámadásáról1 

 
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 
következőket rendelem el:   
 

1. § (1) A képviselő-testület Makó Város Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót - központi, irányító szervi támogatás nélkül  

a) 4.156.015 e Ft költségvetési bevétellel és 6.681.453 e Ft költségvetési kiadással, 

b) 4.786.401 e Ft finanszírozási célú bevétellel és 25.752 e Ft finanszírozási célú 

kiadással fogadja el. 

(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül 
 

   a)  a működési célú költségvetési kiadások: 
 aa) a személyi juttatások  1.372.110 e Ft, 
 ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  254.243 e Ft, 
 ac) a dologi kiadások 1.818.418 e Ft, 
 ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               163.258 e Ft, 
 ae) az egyéb működési célú kiadások       592.757 e Ft, 

    
b) az egyéb működési célú kiadások: 

ba) az elvonások és befizetések                                                                            420 e Ft, 
bb) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre               46.353 e Ft, 
bc) az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre             545.984 e Ft, 

 
c) a felhalmozási célú költségvetési kiadások: 

ca) a beruházások 1.441.969 e Ft, 
cb) a felújítások  999.112 e Ft, 
cc) az egyéb felhalmozási kiadások 39.586 e Ft, 

 
d) az egyéb felhalmozási kiadások:  

da) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 14.686 e Ft, 
db) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 24.900 e Ft, 
dc) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre 0 eFt. 

 
 
 

                                                           
1 Hatályos: 2020. június 19. napjától.  
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2. § (1) A képviselő-testület Makó Város Önkormányzat 2019. évben teljesített – központi, 
irányító szervi támogatást is tartalmazó - bevételeit 8.942.415 e Ft-ban, kiadásait 
6.707.205 e Ft-ban fogadja el.  

   
(2) A képviselő-testület 2019. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is 
tartalmazó – bevételeken belül: 
 

   a)  Makó Város Önkormányzat bevétele         8.716.340 e Ft, 
   b)  a Makói Polgármesteri Hivatal bevétele           548.281 e Ft, 
   c)  a Makói Óvoda bevétele             314.633 e Ft, 
   d)  a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum bevétele         128.341 e Ft, 
   e)  a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény bevétele           557.730 e Ft. 

 
 

(3) A 2019. évben teljesített – központi, irányító szervi támogatást is tartalmazó – kiadásokon 
belül: 
 

   a)  a Makó Városi Önkormányzat kiadása         6.496.909 e Ft, 
   b)  a Makói Polgármesteri Hivatal kiadása             548.282 e Ft, 
   c)  a Makói Óvoda kiadása               313.626 e Ft, 
   d)  a József Attila Könyvtár és Múzeum kiadása            127.142 e Ft, 
   e)  a Makói Egyesített Népjóléti Intézmény kiadása             544.155 e Ft. 

 
3. § (1) A képviselő-testület Makó Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 

2.235.211 e Ft-ban állapítja meg azzal, hogy az elemi költségvetésben már 1.863.612 e 
Ft megtervezésre került. 

 
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el. 
 
(3) A képviselő-testület a (1) bekezdésben foglaltak szerinti korrigált maradvány 29. 

melléklet szerinti felosztását elfogadja. Az elfogadott előirányzatokat a következő 
költségvetési rendelet módosításakor a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletbe be 
kell beépíteni.  

 
4. § A képviselő-testület a Makó Város Önkormányzata 2019. évi önkormányzati konszolidált 

beszámolóját elfogadja. 
 
5. § A rendelet mellékletei:  

 
(1) Makó Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési bevételeinek 

teljesítéséről szóló 1. melléklet, 
(2) Makó Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési kiadásainak 

teljesítéséről szóló 2. melléklet, 
(3) Makó Város Önkormányzata 2019. évi normatív támogatásairól szóló 3. melléklet, 
(4) Makó Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásairól szóló 4. melléklet, 
(5) Makó Város Önkormányzata 2019. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásairól 

szóló 5. melléklet, 
(6) Makó Város Önkormányzata 2019. évi alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek 

támogatásairól szóló 6. melléklet, 
(7) Makó Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásairól szóló 7. melléklet, 
(8) Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinél engedélyezett létszámkeretéről 

szóló 8. melléklet, 
(9) Makó Város Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásairól szóló 9. melléklet, 
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(10) Makó Város Önkormányzat 2019. évi cél- és általános tartalékáról szóló 10. melléklet, 
(11) Makó Város Önkormányzata 2019-2022. évek működési és felhalmozási célú 

bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 11. melléklet, 
(12) Makó Város Önkormányzata 2020. évre áthúzódó kötelezettségéről szóló 12. 

melléklet 
(13) Makó Város Önkormányzata hitel-és kamatfizetési kötelezettségeit bemutató 13. 

melléklet, 
(14) Makó Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeit bemutató 14. melléklet, 
(15) Makó Város Önkormányzata 2019. évben társadalmi, civil és sportszervezetek részére 

testületi döntéssel, valamint képviselői alapból nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásait bemutató 15. melléklet, 

(16) Makó Város Önkormányzata európai uniós támogatással megvalósuló programok, 
projektek bevételeit, kiadásait bemutató 16. melléklet, 

(17) Makó Város Önkormányzata önkormányzati (irányító szervi) konszolidált 
beszámolóját – Konszolidált mérlegét bemutató 17. melléklet, 

(18) Makó Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált eredmény kimutatását bemutató 
18. melléklet, 

(19) Makó Város Önkormányzata 2019. évi maradványát bemutató 19. melléklet, 
(20) Makó Város Önkormányzata eszközeinek értékvesztését tartalmazó 20. melléklet, 
(21) Makó Város Önkormányzata az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 

vagyonkezelésbe adott eszközállományának alakulását bemutató 21. melléklet, 
(22) Makó Város Önkormányzata vagyonkimutatásáról szóló 22. melléklet, 
(23) Makó Város Önkormányzata 2019.évi költségvetési mérlegét tartalmazó 23. melléklet, 
(24) Makó Város Önkormányzata működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) 

kiadások mérlegét tartalmazó 24. melléklet, 
(25) Makó Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2019. évi 

mérlegét tartalmazó 25. melléklet, 
(26) Makó Város Önkormányzata teljesített bevételeinek kormányzati funkciónkénti 

teljesítése 2019-ben 26. melléklet, 
(27) Makó Város Önkormányzata teljesített kiadásainak kormányzati funkciónkénti 

teljesítése 2019-ben 27. melléklet, 
(28) Makó Város Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2019. december 31-én 28. 

melléklet, 
(29) Makó Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradványának felosztását 

bemutató 29. melléklet, 
(30) Makó Város Önkormányzata címrendjét tartalmazó 30. melléklet. 

 
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 

            Farkas Éva Erzsébet s. k.  dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.  
 polgármester  jegyző 
 
 
 


