
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(II.. 22.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hatáskörében eljáró Márkó Község
Önkormányzatának  Polgármestere  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  a  27/2021.(I.29.)
Korm.  rendelettel  kihirdetett  veszélyhelyzetben,  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Márkó  Község  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2020.  (II.17.)
önkormányzati  rendelete,  továbbiakban  Rendelet  1.§-a  (1),(2),(3)  bekezdése  és  2.§-a  (7)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

                                        A költségvetés bevételei és kiadásai

 1.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi
Költségvetési bevételeit      461.085.313 forintban
Költségvetési kiadásait                   461.085.313   forintban,  

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.

(2) Bevételi főösszegen belül

a) Költségvetési bevételek összegét 213.911.763 forintban,

aa) Működési bevételek összegét 176.759.684 forintban,
aaa) Önkormányzatok működési támogatásai összeget 65.102.491 forintban,
aab)  Egyéb  működési  célú  támogatások  bevételei  államháztartáson  belülről

összegét 19.270.644 forintban,   
aac) Közhatalmi bevételek összegét 87.794.549 forintban,
aad) Működési bevételek összegét 4.602.000 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási bevételek összegét 37.142.079 forintban,
aba) Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről összeget 32.054.492 forintban,
abb)  Egyéb tárgyieszközök  értékesítés  bevételét  5.087.587 forintban állapítja

meg.

b) Finanszírozási bevételeket 247.173.550 forintban állapítja meg.

ba) Előző évi pénzmaradvány összegét 246.672.585 forintban,
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 500.965 forintban állapítja

meg. 

  (3) Kiadási főösszegen belül



a) Költségvetési kiadások összegét 391.230.797 forintban,

aa) Működési kiadásokat 115.632.096 forintban
aaa) Személyi juttatásokat 32.264.550 forintban,
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 6.030.065

forintban,
aac) Dologi kiadásokat 37.963.883 forintban,
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 700.000 forintban,
aae) Egyéb működési célú kiadásokat 8.339.025 forintban,
aaf) Tartalékok összegét 30.334.573 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási kiadásokat 275.598.701 forintban,
aba) Beruházások 174.046.128 forintban,
abb) Felújítások 25.732.573 forintban,
abc) Tartalék összegét 75.820.000 forintban állapítja meg. 

b) Finanszírozási kiadások 69.854.516 forintban állapítja meg.

ba) Intézményfinanszírozást 67.057.292 forintban,
bb)  Államháztartáson  belüli  megelőlegezés  visszafizetését  2.795.224  forintban

állapítja meg. 

2.  §  (7)  Márkó  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évi  költségvetés
céltartalékát

106.154.573 forintban
állapítja meg a 13. mellékletben részletezett célokra.

2.§ A Rendelet 1-19 mellékletének helyébe, ezen rendelet 1-19 melléklete lép. 

3. § (1) Ez a rendelet 2021. február 23-án lép hatályba.

Márkó, 2021. február 19.

        Hartmann Antal                                                                             dr. Láng Zsanett
         polgármester                                                                                      jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2021. február 22.

                                                                               dr. Láng Zsanett
                                                                                    jegyző


