
Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

2/2019. (II.25.) 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.§  A 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet, továbbiakban Rendelet 1§ (1), (2) (3) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi
Költségvetési bevételeit      330.124.060 forintban
Költségvetési kiadásait                   330.124.060     forintban,  

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.

(2) Bevételi főösszegen belül
a) Költségvetési bevételek összegét 225.310.060 forintban,

aa) Működési bevételek összegét 167.242.876 forintban,
aaa)  Önkormányzatok működési támogatásai összeg 57.463.969 forintban,
aab)  Egyéb  működési  célú  támogatások  bevételei  államháztartáson  belülről

összegét 20.526.907 forintban,   
aac)  Közhatalmi bevételek összegét 83.650.000 forintban,
aad)  Működési bevételek összegét 5.602.000 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási bevételek összegét 58.067.184 forintban,
aba)    felhalmozási  célú  támogatást  államháztartáson  belülről

58.067.184 forintban állapítja meg. 
b) Finanszírozási bevételeket 104.814.000 forintban állapítja meg,

ba) Értékpapírok visszaváltása 89.814.000 forintban,
bb) Lekötött bankbetét megszüntetése 15.000.000 forintban állapítja meg.

.
 (3) Kiadási főösszegen belül

a) Költségvetési kiadások összegét 265.361.949  forintban,

aa) Működési kiadásokat 75.204.582 forintban
aaa)  Személyi juttatásokat 25.87.557 forintban,
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 5.052.787

forintban,
aac) Dologi kiadásokat 33.774.961 forintban,
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 800.000 forintban,



aae) Egyéb működési célú kiadásokat 6.030.236 forintban,
aaf) Tartalékok összegét 3.759.041 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási kiadásokat 190.157.367 forintban,
aba)  Beruházások 54.052.713 forintban,
abb)  Tartalék összegét 136.14.654 forintban állapítja meg.

b) Finanszírozási kiadások 64.762.111 forintban állapítja meg.

ba) Intézmény finanszírozást 62.468.633 forintban,
bb)  Államháztartáson  belüli  megelőlegezés  visszafizetését  2.293.478  forintban

állapítja meg. 

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

3. § Ez a rendelet 2019. március 26-tól lép hatályba. 

Márkó, 2019. március 19.

        Hartmann Antal                                                                             dr. Láng Zsanett
         polgármester                                                                                      jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2019. március 25.

                                                                               dr. Láng Zsanett
                                                                                    jegyző




