Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II. 22.) önkormányzati
rendelete
Márkó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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.
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi
Költségvetési bevételeit
436.741.951 forintban
Költségvetési kiadásait
436.741.951 forintban,
a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.
(2) Bevételi főösszegen belül
a) Költségvetési bevételek összegét 427.744.964 forintban,
aa) Működési bevételek összegét 147.976.671 forintban,
aaa) Önkormányzatok működési támogatásai összeg 53.270.358 forintban,
aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
összegét 16.524.313 forintban,
aac) Közhatalmi bevételek összegét 73.200.000 forintban,
aad) Működési bevételek összegét 4.982.000 forintban,
ab) Felhalmozási bevételek összegét 279.768.293 forintban,
aba)
Felhalmozási
célú
támogatás
államháztartáson
belülről
279.768.293 forintban állapítja meg.
b) Finanszírozási bevételeket 8.996.987 forintban állapítja meg.
Ba) Előző évi pénzmaradvány igénybevételét 8.996.987 forintban állapítja meg.
.
(3) Kiadási főösszegen belül
a) Költségvetési kiadások összegét 379.228.073 forintban,
aa) Működési kiadásokat 65.782.555 forintban
aaa) Személyi juttatásokat 23.613.871 forintban,
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4.324.227
forintban,
aac) Dologi kiadásokat 31.677.570 forintban,
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 850.000 forintban,
aae) Egyéb működési célú kiadásokat 4.969.287 forintban,
aaf) Tartalékok összegét 347.600 forintban állapítja meg.

ab) Felhalmozási kiadásokat 313.445.518 forintban,
aba) Beruházások 28.425.888 forintban,
abb) Felújítások 500.000 forintban,
abc) Tartalék összegét 284.519.630 forintban állapítja meg.
b) Finanszírozási kiadások 57.513.878 forintban állapítja meg.
ba) Intézmény finanszírozást 55.383.064 forintban,
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 2.130.814 forintban
állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a
képviselő-testület.
A költségvetés részletezése
2. § (1) A bevételek jogcímenkénti, kormányzati funkciónkénti részletezését a 2-5.
melléklet tartalmazza.
(2) A kiadások jogcímenkénti és kormányzati funkciónkénti megoszlását a 6-8.
mellékletek részletezik.
(3) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú bevételeket a 9.
melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú kiadásokat a 10.
melléklet részletezi.
(5) Az önkormányzat éves létszámát a 11. melléklet határozza meg.
(6) Márkó Község Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12.
melléklet tartalmazza.
(7) Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés
céltartalékát
284.867.230 forintban
állapítja meg a 13. mellékletben részletezett célokra.
(8) Márkói Közös Önkormányzati Hivatal irányítószervi támogatását és annak forrásait a
14. melléklet határozza meg.
(9) Márkó Község Önkormányzata a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait
éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(10)Márkó Község Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet
tartalmazza.
(11) Márkó Község Önkormányzata támogatási szerződéssel rendelkező Európai Uniós
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és
kiadásairól szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
3.§ (1) Márkó Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 18. melléklet szerint fogadja
el.

(2) Márkó község önkormányzata a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi
előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal
megegyezően a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét
előirányzatai az adott évi költségvetés elfogadásakor kerül megállapításra.
Záró rendelkezések
4.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadási kiemelt előirányzatain belüli átcsoportosítás
jogát a polgármesterre átruházza.
5.§ (1) Ez a rendelet 2018. február 23.-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018.
január 1. napjától kell alkalmazni.
Márkó, 2018. február 13.
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polgármester
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