
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelete 

a Márkó Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 §, valamint a 24 § (2)-(3) 
bekezdésében foglaltak szerint, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. §  Márkó Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) Önkormányzati rendelete a 
továbbiakban Rendelet 1. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

 

 1.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi 

Költségvetési bevételeit 309.875.604 forintban 

Költségvetési kiadásait  309.875.604 
forintban, 

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg. 

(2) Bevételi főösszegen belül 

a) Költségvetési bevételek összegét 309.875.604 forintban, 

aa) Működési bevételek összegét 199.250.912 forintban, 

aaa)  Önkormányzatok működési támogatásai összeg 57.632.347 
forintban, 

aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről összegét 26.047.967 forintban,    

aac)  Közhatalmi bevételek összegét 108.878.640 forintban, 

aad)  Működési bevételek összegét 6.691.958 forintban, 

ab) Felhalmozási bevételek összegét 65.854.777 forintban,              



aba)  Maradvány igénybevételét 9.344.038 forintban, 

abb)  Tárgyi eszköz értékesítése 18.483.600 forintban; 

abc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 805.789 forintban; 

abd) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 
37.221.350 forintban; 

ac) Finanszírozási bevételeket 44.769.915 forintban állapítja meg. 

 (3) Kiadási főösszegen belül 

a) Költségvetési kiadások összegét 309.875.604 forintban, 

aa) Működési kiadásokat 84.869.069 forintban 

aaa)  Személyi juttatásokat 29.168.555 forintban, 

aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 
6.363.808 forintban, 

aac) Dologi kiadásokat 18.862.500 forintban, 

aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1.742.000 forintban, 

aae) Egyéb működési célú kiadásokat 16.395.473 forintban, 

aaf) Tartalékok összegét 12.336.733 forintban 

ab) Felhalmozási kiadásokat 52.230.641 forintban, 

aba)  Felhalmozási költségvetés beruházások 32.867.113 forintban, 

abb) Felújítási kiadásokat 15.711.810 forintban, 

abc) Tartalék összegét 3.651.718 forintban, 

ac) Finanszírozási kiadások 172.775.894 forintban állapítja meg. 

 
 
2. §  (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 



(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép. 
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép. 
(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép. 
(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép. 
(8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép. 
 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2017. február 2-án lép hatályba. 

 
 

Márkó, 2017. január 24. 
 
 
        Hartmann Antal            dr. Láng Zsanett 
         polgármester                                                                       jegyző 

 
 

Kihirdetve: Márkó, 2017. február 1. 
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