
Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(VIII. 17.) önkormányzati
rendelete

Márkó Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.17.) önkormányzati 
rendelet 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.§ Márkó  Község  Önkormányzata  2020.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2020.  (II.17.)
önkormányzati  rendelete,  továbbiakban  Rendelet  .§-a  (1),(2),(3)  bekezdése  és  2.§-a  (7)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 1.§  (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi
Költségvetési bevételeit      433.637.215 forintban
Költségvetési kiadásait                   433.637.215   forintban,  

           a költségvetési egyenleg összegét 0 forintban állapítja meg.

(2) Bevételi főösszegen belül
a. Költségvetési bevételek összegét 196.174.442 forintban,

aa) Működési bevételek összegét 164.119.950 forintban,
aaa) Önkormányzatok működési támogatásai összeget 63.747.306 forintban,
aab)  Egyéb  működési  célú  támogatások  bevételei  államháztartáson  belülről

összegét 19.270.644 forintban,   
aac) Közhatalmi bevételek összegét 76.500.000 forintban,
aad) Működési bevételek összegét 4.602.000 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási bevételek összegét 32.054.492 forintban állapítja meg. 
aba) Felhalmozási  célú támogatás  ÁH belülről  összeget  32.054.492 forintban

állapítja meg. 

b. Finanszírozási bevételeket 237.462.773 forintban állapítja meg.

ba) Előző évi pénzmaradvány összegét 237.129.153 forintban,
bb) Államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 333.620 forintban állapítja

meg.

 (3) Kiadási főösszegen belül
a. Költségvetési kiadások összegét 363.950.044 forintban,

aa) Működési kiadásokat 101.374.101 forintban
aaa) Személyi juttatásokat 31.334.947 forintban,
aab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 6.030.065

forintban,
aac) Dologi kiadásokat 37.599.454 forintban,
aad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 700.000 forintban,
aae) Egyéb működési célú kiadásokat 8.339.025 forintban,



aaf) Tartalékok összegét 17.370.610 forintban állapítja meg. 

ab) Felhalmozási kiadásokat 262.575.943 forintban,
aba) Beruházások 163.822.628 forintban,
abb) Felújítások 21.933.315 forintban,
abc) Tartalék összegét 76.820.000 forintban állapítja meg. 

b. Finanszírozási kiadások 69.687.171 forintban állapítja meg,

ba) Intézmény finanszírozást 67.059.292 forintban,
bb)  Államháztartáson  belüli  megelőlegezés  visszafizetését  2.627.879  forintban

állapítja meg.

2.  §  (7)  Márkó  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2020.  évi  költségvetés
céltartalékát

77.363.200 forintban
állapítja meg a 13. mellékletben részletezett célokra.

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

3. § (1) Ez a rendelet 2020. augusztus 18-án lép hatályba.

Márkó, 2020. augusztus 12.

        Hartmann Antal                                                                             dr. Láng Zsanett
         polgármester                                                                                      jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2020. augusztus 17. 

                                                                               dr. Láng Zsanett
                                                                                    jegyző


