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41/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
 Mezőterem község 2017-es évi helyi költségvetésének kiigazításáról 

 

Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2017.,október 2.-re összehívott közgyűlésén;  

           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község polgármestere által 

kezdeményezett határozattervezetben foglaltakra, a szakosztályok beszámolóit, valamint Mezőterem 

község Helyi Tanácsa szakbizottságának 1-es, 2-es és 3-as számú jóváhagyó szakbeszámolójára;  

 

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó  jogszabályzási normákra vonatkozó, 

újraközölt utólag módosított és kiegészített  24/2000-es Törvény előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített 273/2006-os számú közpénzügyi Törvény 19. cikkely  (1) bekezdés 

b) betűje előírásait, 

 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú 

Törvény 36-os cikkely (2) bekezdés b) betűje előírásai értelmében, 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú 

Törvény 3 45. cikkely (2) bekezdés  a) betűje értelmében, 

     

 

      

ELHATÁROZZA: 

 

 

           1. cikkely. - Jóváhagyja Mezőterem község helyi költségvetésének kiigazítását a a 2017-es évre, 

melynek szintje 4.086.3500 lej a jövedelem oldalon és 4.786.500  lej a költségoldalon a jelen Határozat 

szerves részét képező Függelékben foglaltak szerint. 

          2. cikkely. -  A saját jövedelem megállapítása, követése és bevételezése a Könyvelési, adó- és 

helyi illetékek, és közbeszerzési részleg személyzetére hárul, az érvényben levő törvények szerint.  

 3. cikkely. Jelen Határozat előírásainak betartásával megbízzák: 

                    - a község polgármesterét, 

                    -  a polgármester hivatal keretében működő könyvviteli pénzügyi osztályt. 

 4. cikkely. Jelen Határozatot a községi jegyző közli Mezőterem község polgármesterével, 

Szatmár Megye Prefektúrájával, a polgármester hivatal keretében működő könyelőségi-pénzügyi 

osztállyal, 

 közzé teszik a község www.tiream.ro honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2017. október 2-án, 

 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 

                   Strati Vasile                                                     Chioreanu Gheorghe 
                                  kirendelt jegyző 

 

 

 

                                                             Tar Miklós polgármester 

 

         

http://www.tiream.ro/


Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási 

Törvény 45. és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 

 

Tanácsosok összlétszáma: 11, jelen volt 11, mellette szavazott 11, ellene szavazat 0, tartózkodás 0 

szavazat. 
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                    A 41/2017-es számú Helyi Tanácsi 

Határozat Függeléke                                                                           

 

 

 MEZŐTEREM KÖZSÉG 2017-ES ÉVI KIIGAZÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSE 

                   TÉTELEK MEGNEVEZÉSE Jóváhagyott 

költségvetés 

-lej 

Hatások  

(+/-) 

Kiigazított 

költségveté

s 

ÖSSZJÖVEDELEM 3.825.000 +261.500 4.086.500 

Saját jövedelmek 800.600  800.600 

 A jövedelemadóból leosztott kvóták 

 (cod 04-02-01) 

 

- 

 

- 

 

- 

 A jövedelemadó leosztásából kiutalt összegek 

(cod040204) 

 

589.000 

 

- 

 

589.000 

 aTVA-ból leosztott összegek (cod 110202) 2.069.400 +239.500 2.308.900 

A TVA-ból, egyensúlyozás végett leosztott 

összegek (cod 110206) 

 

366.000 

 

+22.000 

 

388.000 

Állami szubvenciók  (cod 4202)  - - - 

    

    

 ÖSSZKÖLTSÉGEK 4.525.000 +261.500 4.786.000 

   d.c. Fejezet     

       - (51) Közigazgatás 770.000 +125.000 935.000 

       - (54) Egyéb közszolgáltatás 35.000 - 35.000 

       - (56)Átutalások, segélyek 0 - 0 

       - (61) Vagyonvédelem 81.000 - 81.000 

        - (65) Oktatás 1.210.900 +79.500 1.290.400 

       - (67)  Kultúra 800.500 - 800.500 

       - (68) Társadalomvédelem 868.000 +182.000 1.050.000 

       - (70) Községi gazdálkodás 40.000 +15.000 55.000 

       - (74) Környezetvédelem 82.000 - 82.000 

       - (84) Utak, utcák 637.600 -140.000 497.600 

    

Mezőterem, 2017. október 2-án, 

 

                     ÜLÉSELNÖK,                                             ELLENJEGYZEM, 

                   Strati Vasile                                                     Chioreanu Gheorghe 
                                  kirendelt jegyző 

Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási 

Törvény 45. és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 

Tanácsosok összlétszáma: 11, jelen volt 11, mellette szavazott 11, ellene szavazat 0, tartózkodás 0 

szavazat. 

 


