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Mezőterem község Helyi Tanácsa  
költségvetés végrehajtási számlájának jóváhagyásáról a 2016-os év II. 

negyedévére 
 

 
       Mezőterem község Helyi Tanácsa a 2016. július 27-re összehívott közgyűlésén;  

           Figyelembe véve az előterjesztett határozattervezetet, a Mezőterem község polgármestere által 

kezdeményezett határozattervezetben foglaltakat, a szakosztályok jóváhagyó beszámolóit, valamint 

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

szakbeszámolóját; 

 Figyelembe véve az utólagos módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006-os Törvény 4. részének, a 49. cikkely (12) bekezdésének, illetve az 57. cikkely 21 

bekezdésének előírásait, 

      Tekintettel az állami költségvetésre vonatkozó 339/2015-ös Törvény előírásaira, 

      Hivatkozva a jogszabályok kibocsátását szabályozó  jogszabályzási normákra vonatkozó, újraközölt 

utólag módosított és kiegészített 24/2000-es Törvény előírásaira,  

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

Törvény 36. cikkely (2) bekezdés b) betűje, valamint a 45. cikkely (2) bekezdés a) betűje és a 115. 

Cikkely (1) bekezdés b) betűje előírásai értelmében, 
          

     ELHATÁROZZA: 
  

                                                                                                                                                                                              
 1. cikkely. - Jóváhagyja Mezőterem község végrehajtási számláját a 2016-os év II. negyedévére, 

melynek összege 2.232.303,23 lej, a költség oldalon, és  1.868.486,12 lej a jövedelem oldalon a jelen 

Határozat szerves részét képező Függelékben foglaltak szerint, a 2016-os év költségvetésében 

előirányzott szerkezettel, amiből:                

     a)  a működési résznek                                                                                                                                    

    •  1752.586,18 lej a jövedelem oldalon, és  

    •  1.388.769,07 lej  a költségoldalon, 363.817,11 lejes többlettel, a jelen Határozat 1-es 

Függelékének megfelelően, a 2016-os évben előirányzott szerkezettel.  

    b)  a fejlesztési résznek : 
                  • 479717,05. lej   a jövedelem oldalon, és                                                                               

479.717,05 lej   a költség oldalon,  a jelen Határozat 2-es Függelékének megfelelően, a 2016-os évben 

előirányzott szerkezettel.                                                                                                                                                

           2. cikkely. - Az összegek elköltésének módjáról a község polgármestere és a hivatalon belül 

működő könyvelési osztály felel.                                                                                                        

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

Szatmár Megye Prefektúrájával, a könyvelési osztállyal és közzé teszi a község www.tiream.ro 

honlapján, és kifüggesztik a hivatal hirdetőtáblájára. 

 

Mezőterem, 2016. július 27-én, 
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