
Márkó Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2014.(IX.2.) önkormányzati rendelete  
Márkó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014. (II. 4.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 

 

 
Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) Márkó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 

2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdése 
helyébe a következő lép: 

                     Költségvetési bevétel      157.728 ezer forint 
                     Költségvetési kiadás       157.728 ezer forint, 
 
módosítja és az önkormányzat 2014 évi 
                  módosított költségvetési bevétel    178.234 ezer forintban 
                  módosított költségvetési kiadás     178.234 ezer forintban 
                  költségvetési egyenleg összegét                 0 ezer forintban 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi 
Bevételi főösszegen belül 
 
a) Pénzforgalmi bevételek összegét 178.234 ezer forintban, 
aa) Működési bevételek összegét 134.634 ezer forintban, 

   ab) Önkormányzatok működési támogatásai összeg 83.598 ezer forintban, 
   ac) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 12.114 
ezer forintban,    
   ad) Közhatalmi bevételek összegét 36.364 ezer forintban, 
   ae) Működési bevételek összegét 2.558 ezer forintban, 

af) Felhalmozási bevételek összegét 20.000 ezer forintban, 
ag) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 

20.000 ezer forintban, 
 ah) Finanszírozási bevétel 23.600 ezer forintban, 
  ai) Maradvány igénybevételét 23.600 ezer forintban állapítja meg. 
 
 Kiadási főösszegen belül 
 
  b) Pénzforgalmi kiadások összegét 178.234 ezer forintban, 
  ba) Működési kiadásokat 72.832 ezer forintban 

     bb) Személyi juttatásokat 21.130 ezer forintban, 
     bc) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4.941 ezer forintban, 
     bd) Dologi kiadásokat 18.160 ezer forintban, 



      be) Ellátottak pénzbeli juttatásait 7.425 ezer forintban, 
      bf) Egyéb működési célú kiadásokat 21.176 ezer forintban, 

   bg) Felhalmozási kiadásokat 19.034 ezer forintban, 
      bh) Felhalmozási költségvetés beruházások 12.224 ezer forintban, 
      bi) Felújítási kiadásokat 6.810 ezer forintban, 
      bj) Finanszírozási kiadások 86.368 ezer forintban 
       bk)  Belföldi finanszírozás kiadása 86.368 ezer forintban állapítja meg. 

 
2. §  (1) A Rendelet 1.1 melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

(2) A Rendelet 2.1 melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 
(3) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép. 
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 4 melléklete lép. 
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe ezen rendelet 5 melléklete lép. 
 
 

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

Márkó, 2014. augusztus 28. 
 
 
 
 
        Hartmann Antal              Láng Zsanett 
         polgármester                                                                                        jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: Márkó, 2014. szeptember 2. 
 
 
 
 
                                                                            Láng Zsanett 
                                                                                   jegyző 
 

 


