Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(V.31.
önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról
Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §(1) Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást 237.488 ezer Ft bevétellel, 227.771 ezer Ft kiadással
állapítja meg.
(2) A 2015. évi kiadási főösszeg 227.771 ezer Ft melyen belül a :
a)
b)
c)
d)

személyi jellegű kiadások 58.792 eFt.
munkaadókat terhelő járulékok 14.685 eFt
dologi jellegű kiadások 18.353 eFt
ellátottak pénzbeli juttatásai 2.241 eFt:
da) közgyógyellátás: 46 eFt,
db) gyermekvédelmi támogatás: 342 eFt,
dc) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 160 eFt,
dd) lakásfenntartási támogatás 275 eFt,
de) egyéb nem intézményi ellátás 1.382 eFt,
df) rendszeres szociális segély 480 eFt,
dg) önkormányzati támogatás 831 eFt/,

e) egyéb működési célú kiadás 46.831 eFt melyből
ea)Elvonások és befizetések 0 eFt,
eb)Államháztartáson belüli támogatások 37.711 eFt:
eba) Fogorvosi ügyeleti hj összege 330 eFt
ebb) Orvosi ügyeleti hj : 404 eFt
ebc) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézet
hozzájárulás: 252 eFt
ebd) Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata működési hozzájárulás: 192 eFt
ebf) Márkói Német Nemzetiségi Óvoda: 36.533.
ec)Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása: 5.165 eFt (Német
Nemzetiségi Önkormányzat).
ed)Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.955 eFt
ee)Civil szervezetek támogatása: 3.300 eFt, Háztartások támogatása 655
eFt.:
eea) Bursa ösztöndíj 655 eFt
eeb) Márkó Sport Egyesület támogatása 1.840 eFt
eec) Steixner István Német Nemzetiségi Egyesület. 200 eFt
eed) Márkói Németek és Magyarok Baráti Köre 110 eFt

eee) Blinker Horgász Egyesület 100 eFt
eef) Márkói Cserdülő Kulturális Egyesület 400 eFt
eeg) MárkóFolt Varrókör Egyesület 100 eFt
eeh) Márkói Nyugdíjasok Egyesülete 250 eFt
eei) Márkói Kamara TehátRum Egy. 300 eFt
f) Beruházási kiadások 69.752 eFt
fa) Rendezési terv módosítása: 1.192
fb) Viola u. járdaépítés.: 112Ft
fc) Iparos utca telekrendezés: 266 eFt
fd )Hivatal energetikai korszerűsítése: 21.109 eFt
fe) Óvoda energetikai korszerűsítése: 39.516 eFt
ff) Közösségi tér kialakítása: 7.169 eFt
fg) Kisértékű tárgyieszközök: 197 eFt
fh) Hivatal telefonközpont: 191 eFt.
g) finanszírozási kiadások 17.117 eFt
ga) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 5.117 eFt
gb) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 12.000 eFt.
(3) A Közös Hivatal működéséhez az Márkó Község Önkormányzata 48.753 eFt támogatást
folyósított.
2§ (1) Márkó Község Önkormányzata a bevételi főösszeget 237.488 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a
következőképpen állapítja meg:
a) intézményi működési bevételek 40 eFt
b) közhatalmi bevételek 33.793 eFt
c) önkormányzatok sajátos bevételei 4.819 eFt
ca) Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.727 eFt
cb)Tulajdonosi bevételek 2.671 eFt
cc)Kamatbevételek 88 eFt
cd)Egyéb működési bevételek 373 eFt
d) önkormányzat költségvetési támogatása 76.961 eFt
e) támogatásértékű működési célú bevételek 28.769 eFt
ea) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartásonn belülről 5.165 eFt (Német Nemzetiségi Önkormányzat)
eb)egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 23.604 eFt:
eba) közfoglalkoztatás támogatása 10.595,
ebb)OEP támog. 4.262 eFt,
ebc)Közös Hiv. támogatása Bánd 3.624 eFt, Hárskút 3.561 eFt,
ebd) rászorult gyermekek támogatására Erzsébet-utalvány 342 eFt,
ebe)választás 900 eFt,
ebf) adatszolgáltatás javítása pályázat 320 eFt

f) működési célú átvett pénzeszköz 908 eFt (Márkói Cserdülő Kulturális
Egyesület)
g) Finanszírozási bevételek 31.828 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezés
4.438 eFt , előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15.390 eFt (ebből Hivatal
256 eFt), lekötött bankbetétek megszüntetése 12.000 eFt)
h) Felhalmozási célú támogatások 60.370 eFt (KEOP - energetikai fejlesztés)
3.§ A 2015. évi költségvetés végrehajtásának számszerű kimutatását az 1-12 mellékletek
tartalmazzák.
4. § Jelen rendelet 2016. május 31-én 19 órakor lép hatályba.
5. § A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Márkó Község Önkormányzata Képviselő
testületének a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2015. (V.8.) önkormányzati
rendelete.
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