
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.22.) 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  2018.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2018.  (II.25.)
önkormányzati rendelet, továbbiakban Rendelet 1.§ (1), (2), (3) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép: 
1.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi

Költségvetési bevételeit      196.090.746 forintban
Költségvetési kiadásait                   196.090.746     forintban,  

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.

(2) Bevételi főösszegen belül

a) Költségvetési bevételek összegét 182.876.340 forintban állapítja meg. 

aa) Működési bevételek összegét 167.810.323 forintban,
aaa)  Önkormányzatok működési támogatásai összeg 56.218.818 forintban,
aab)  Egyéb  működési  célú  támogatások  bevételei  államháztartáson  belülről

összegét 20.704.866 forintban,   
aac)  Közhatalmi bevételek összegét 84.226.639 forintban,
aad)  Működési bevételek összegét 6.660.000 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási bevételek összegét 15.066.017 forintban,             
aba)  Felhalmozási  célú  támogatás  államháztartáson  belülről
11.328.017 forintban;
abb) Ingatlan értékesítés 2.053.000 forintban,
abc) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.685.000 forintban állapítja
meg. 

b) Finanszírozási bevételeket 13.214.406 forintban állapítja meg.

ba) Előző évi pénzmaradván igénybevétele 8.996.987 forintban,
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések 4.217.419 forintban.

 (3) Kiadási főösszegen belül

a) Költségvetési kiadások összegét 91.461.140  forintban,

aa) Működési kiadásokat 65.855.687 forintban
aaa)  Személyi juttatásokat 25.994.403 forintban,
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 5.061.314

forintban,



aac) Dologi kiadásokat 28.827.998 forintban,
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 658.000 forintban,
aae) Egyéb működési célú kiadásokat 5.313.972
 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási kiadásokat 25.605.443 forintban,
aba)  Beruházások 21.503.509 forintban,
abb) Felújítások 49.948 forintban,
abc) Egyéb felhalmozási kiadás 124.761 forintban,
abd) Tartalék összegét 3.927.225 forintban állapítja meg. 

b) Finanszírozási kiadások 104.629.606 forintban állapítja meg.

ba) Intézmény finanszírozást 55.760.851 forintban,
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 4.054.755 forintban
bc) forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 29.814.000 forintban
bd) Pénzeszköz lekötött  bankbetétben történő elhelyezése  15.000.000 forintban
állapítja meg. 

2.§ A Rendelet 2.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 (7)  Márkó  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2018.  évi  költségvetés

céltartalékát
3.927.225 forintban

állapítja meg a 13. mellékletben részletezett célokra.

3.§ A Rendelet 1-19. mellékleteinek helyébe ezen rendelet 1-19. melléklete lép. 

4. §  Ez a rendelet 2019. február 26-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. december
31. napjától kell alkalmazni.

Márkó, 2019. február 14.

        Hartmann Antal                                                                             dr. Láng Zsanett
         polgármester                                                                                      jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2019. február 25.

                                                                               dr. Láng Zsanett
                                                                                    jegyző


