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HATÁROZATTERVEZET 

Mezőterem község 2017-es költségvetésének módosításáról 

 

   

           Figyelembe véve a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 63-as cikkelye (1) bekezdés c) és a (4) bekezdés b) betűi alattiakban 

foglaltakat,  

Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó  jogszabályzási normákra vonatkozó, 

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

Pénzügyi Főigazgatóság (D.G.R. F.P. Cluj – Napoca)  16112/2017 – es számú átiratában foglaltakat  a 

TVA-ból a helyi önkormányzatok költségvetési tételeinek finanszírozására visszaosztott szükséges 

összegekről, a szükséges költségelszámolások és bérezési alapok biztosítására, továbbá a tanügyi 

személyzet 230.000 lejes költségeinek biztosítására -65.02.01-es sz. fejezet; 

Az állami költségvetésre vonatkozó Törvény 6/17.02.2017-es előírásai értelmében, 

     Szem előtt tartva a 273/2006-os helyi, közpénzügyi törvény 19. cikkely, (1) bekezdés a) és b) betűje 

alattiakban foglaltakat, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

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

számú Törvény 36-os cikkelyének (2) bekezdés b) betűje és (4) bekezdés a) betűje alattiakban 

foglaltakat, megerősítve s a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 

kiegészített 215/2001-es számú Törvény 45-ös cikkely (2) bekezdés a) betűje alattiakban foglaltakat,   

  

 

ELHATÁROZZA: 
 

1. cikkely- Jóváhagyja Mezőterem község költségvetésének módosítását a 2017-es évre 

4.316.500 lej bevételi és  5.016..500 lej kiadási összegben, a csatolmány szerint, amely 

szerves része jelen határozatnak 

2. cikkely   -  A megállapított saját bevételek követése valamint behajtása a Polgármesetri 

Hivatal szakapparátusának feladata nevesül a könyvviteli, adó és illeték, és 

közbeszerzési Osztályé, a törvényes előírásoknak megfelelően. 

3. cikkely – Jelen határozat végrehajtására megbízást kap:  
                    - a község polgármestere, 

                    - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi- könyvviteli osztálya. 

4. Cikkely – Jelen határozatot közlik a Szatmár Megyei Prefektúra intézményével, és közzéteszik 

Mezőterem hivatalos honlapján: www.tiream.ro , valamint kifüggesztik a hirdetőtáblákon.  

 

Mezőterem  2017., október 26-án 

 

Kezdeményező 

Tar Miklós  

polgármester  
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MEZŐTEREM KÖZSÉG  

MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSR A 2017-ES ÉVRE 

 

                   ELNEVEZÉS Jóváhagyott 

költségvetés 

– lejben-  

 

Hatások  

(+/-) 

Módosított 

költség- 

vetés 

ÖSSZBEVÉTEL 4.086.500 +230.000 4.316.500 

Saját bevételek 800.600  800.600 

A jövedelemadókból leosztott kvóták  

 (cod 04-02-01) 

 

- 

 

- 

 

- 

A jövedelemadókból leosztott kvóták összegei 

 (cod 040204) 

 

589.000 

 

- 

 

589.000 

A TVA-ból leosztott kvóták (cod 110202) 2.308.900 +230.000 2.538.900 

A TVA-ból költségvetés kiegyenlítésre biztosított 

összegek (cod 110206) 

 

388.000 

 

- 

 

388.000 

Állami költségvetési támogatás (cod 4202)  - - - 

    

    

 ÖSSZKÖLTSÉG  4.786.500 +230.000 5.016.500 

 Fejezetek szerint    

       - (51) Közigazgatás 895.000  895.000 

       - (54) Más közszolgáltatások   35.000  35.000 

       - (56) Átutalások, segélyek 0  0 

       - (61) Őrszolgálat  81.000  81.000 

        - (65) Tanügy 1.290.400 +230.000 1.520.400 

       - (67)  Kultúra  800.500  800.500 

       - (68) Szociális háló 1.050.000  1.050.000 

       - (70) Község gazdálkodás 55.000  55.000 

       - (74) Környezetvédelem  82.000  82.000 

       - (84) Utak, utcák 497.600  497.600 

    

A bevétel és kiadások közötti 700.000 lej különbséget az előző évek költségvetési többlete képezi. 

 

Mezőterem  2017., október 26-án 

 

Kezdeményező 

Tar Miklós  
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