
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati 
rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény143.§ (4) bekezdés b. pontjában az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a 2015. évi pénzügyi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja. 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri 

hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre 
(intézményekre) terjed ki. 

 
 (2)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi 
                     Költségvetési bevételeit      186.713 ezer forintban 
                     Költségvetési kiadásait       186.713 ezer forintban, 
           a költségvetési egyenleg összegét 0 ezer forintban állapítja meg. 
 
Bevételi főösszegen belül 
 

a) költségvetési bevételek összegét 186.713 ezer forintban, 
         aa) működési bevételek összegét 146.529 ezer forintban, 

                 aaa)  Önkormányzatok működési támogatásai összeg 84.715 ezer forintban, 
aab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 

összegét 19.200 ezer forintban,    
aac)  Közhatalmi bevételek összegét 38.555 ezer forintban, 
aad)  Működési bevételek összegét 3.150 ezer forintban, 
aae)  Működési célú átvett pénzeszköz 909 ezer forintban, 

       b)  finanszírozási bevétel 12.771 ezer forintban, 
               ba)  Maradvány igénybevételét 12.771 ezer forintban,  
        c) felhalmozási bevételek összegét 27.413 ezer forintban állapítja meg. 

 
 

 Kiadási főösszegen belül 
 

a) költségvetési kiadások összegét 186.713 ezer forintban, 
         aa) működési kiadásokat 61.157 ezer forintban 

aaa)  Személyi juttatásokat 30.359 ezer forintban, 
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 5.477 ezer 

forintban, 
                     aac) Dologi kiadásokat 18.450 ezer forintban, 
                     aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 2.356 ezer forintban, 
                     aae) Egyéb működési célú kiadásokat 4.515 ezer forintban, 

      b)  felhalmozási kiadásokat 27.413 ezer forintban, 



                      ba)  Felhalmozási költségvetés beruházások 25.889 ezer forintban, 
                      bb) Felújítási kiadásokat 1.524 ezer forintban, 

c) finanszírozási kiadások 98.143 ezer forintban 
         ca)  Belföldi finanszírozás kiadását 98.143 ezer forintban állapítja meg. 

 
(2) 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 funkciókénti részletezését a 2-5. melléklet 
tartalmazza. 
(2) A kiadások jogcímenkénti és kormányzati funkciókénti megoszlását a 6-8. mellékletek 
részletezik. 
(3) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási célú bevételeket a 10. 
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 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. melléklet 
határozza meg. 
(7) A Márkói Német Nemzetiségi Óvoda bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza. 

 
Záró rendelkezések 

 
3.§ (1) Ez a rendelet 2015. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 
1. napjától kell alkalmazni. 
 

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Márkó Község 
Önkormányzat képviselő-testületének  2/2014. (II. 4) önkormányzati rendeletét. 

 
 

Márkó, 2015. február 11. 
 
 
        Hartmann Antal               Láng Zsanett 
         polgármester                                                                                                  jegyző 
 
Kihirdetve: Márkó, 2015. február 15. 
 
 
 
                                                                            Láng Zsanett 
                                                                                  jegyző 
 


