
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete 

a Márkó Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
3/2017. (II. 20.) 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 Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.20.) 
önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  

 
 
                                        A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
 1.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi 

Költségvetési bevételeit      296.694.987 forintban 
Költségvetési kiadásait       296.694.987 forintban, 

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg. 
 
(2) Bevételi főösszegen belül 

a) Költségvetési bevételek összegét 202.157.450 forintban, 

aa) Működési bevételek összegét 158.933.450 forintban, 
aaa)  Önkormányzatok működési támogatásai összeg 54.158.660 forintban, 
aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

összegét 23.448.871 forintban,    
aac)  Közhatalmi bevételek összegét 75.000.000 forintban, 
aad)  Működési bevételek összegét 6.325.919 forintban állapítja meg.  

ab) Felhalmozási bevételek összegét 43.224.000 forintban,              
aba)  Ingatlan értékesítése 3.224.000 forintban; 
abb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 

40.000.000 forintban állapítja meg.  

b) Finanszírozási bevételeket 94.537.537  forintban állapítja meg 

ba) Forgatási célú értékpapír értékesítése 55.000.000 forintban; 
bb) Előző évi pénzmaradván igénybevétele 34.696.108 forintban 
bc) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.841.429 forintban állapítja meg.  

. 
 (3) Kiadási főösszegen belül 

a) Költségvetési kiadások összegét 188.895.898  forintban, 

aa) Működési kiadásokat 78.926.798 forintban 



aaa)  Személyi juttatásokat 29.827.885 forintban, 
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 5.424.058 

forintban, 
aac) Dologi kiadásokat 32.868.976 forintban, 
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 forintban, 
aae) Egyéb működési célú kiadásokat 7.217.351 forintban, 
aaf) Tartalékok összegét 2.588.528 forintban állapítja meg.  

ab) Felhalmozási kiadásokat 109.969.100 forintban, 
aba)  Beruházások 107.959.834 forintban, 
abb) Felújítások 667.616 forintban, 
abc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.500 forintban, 
abd) Tartalék összegét 1.338.600 forintban állapítja meg.  

b) Finanszírozási kiadások 107.799.089 forintban állapítja meg.  

ba) Intézmény finanszírozást 54.073.461 forintban, 
bb) Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlást 9.000.000 forintban, 
bc) Befektetési célú belföldi értékpapír vásárlás 40.000.000 forintban 
bd) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 4.725.628 forintban. 

 
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) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet 

határozza meg. 
Záró rendelkezések 

 
3. § (1) Ez a rendelet 2018. március 14-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. 
december 31. napjától kell alkalmazni. 
 

Márkó, 2018. március 7. 
 
 
      Hartmann Antal                                                                                          dr. Láng Zsanett 
       polgármester                                                                                                   jegyző 
 

Kihirdetve: Márkó, 2018. március 13. 
 

dr. Láng Zsanett 
                                                                                                                               jegyző 


