
 
 

     
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2022. (II.10.) önkormányzati rendelete  
Makó Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és 

végrehajtásának rendjéről szóló 5/2021. (II.25.) számú PM 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 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
rendjéről szóló 5/2021.(II.25.) számú PM rendelet (továbbiakban: „R”) 3. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetése 
 
 bevételi és kiadási főösszegét      17.682.298 e Ft-ban 

működési költségvetési bevételét       4.705.510 e Ft-ban 
működési költségvetési kiadását      5.407.606 e Ft-ban 
működési költségvetési egyenlegét         -702.096 e Ft-ban 
 
felhalmozási költségvetési bevételét                           10.982.954 e Ft-ban 
felhalmozási költségvetési kiadását                            12.220.710 e Ft-ban 
felhalmozási költségvetési egyenlegét                         -1.237.756 e Ft-ban 
 
finanszírozási költségvetési bevétel     3.385.205 e Ft-ban 
finanszírozási költségvetési kiadás     1.445.353 e Ft-ban 
finanszírozási költségvetési egyenleg     1.939.852 e Ft-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. melléklet helyébe  e rendelet     7. melléklete lép. 
 (8)    A „R”  10. melléklete helyébe e rendelet   8. melléklete lép. 
 (9)    A „R”  11. melléklete helyébe e rendelet   9. melléklete lép. 
(10)   A „R”  17. melléklet helyébe  e rendelet  10. melléklete lép. 
 

3.§ 
 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
         
 Farkas Éva Erzsébet s. k.     dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k.  

 polgármester jegyző 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2022. február 9-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. február 10-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2022. február 10.          

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző 


