
 

 
 

 
 

   
 ROMÁNIA  

SZATMÁR MEGYE   

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

 

48/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
Vetés község 2017-es évi költségvetése kiigazításának jóváhagyásáról 

 

 

Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének indítványozó 

előterjesztését, a polgármester szak apparátusa keretében működő könyvelési-közbeszerzési 

iroda beszámolóját, Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságának jelentését, 

 
Tekintettel a közpénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 273/2006-os számú 

Törvény 19. cikkely (1) bekezdése és (2) bekezdése előírásaira;  

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

es számú Törvény 36. cikkely (4) bekezdés a) betűje értelmében, melyet megerősít  a 45. cikkely 

(2) bekezdés a) betűje előírásai, 

Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. szeptember 20-ra összehívott közgyűlésén, 

 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

 

1. Cikkely. Jóváhagyja Vetés község 2017-es évi saját költségvetésének kiigazítását, a 

jelen Határozat szerves részét képező I-es számú Függelékben foglalt összegekkel. 

 

2. Cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét, valamint a 

költségvetési, könyvelési, helyi adó és illetékek és közbeszerzési osztályt. 

 

 
VETÉS, 2017. szeptember 20-án. 

 

Üléselnök,   Ellenjegyzem, 
CODREA IONEL-DANIELAnca-Maria Pop jogász  

                            községi 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: 15, jelen volt 12, mellette szavazott 12, ellene szavazat 0, tartózkodás 

0 szavazat. 
 

 

 

 

 

 



 

I-ES SZÁMÚ FÜGGELÉK 

 

Vetés község 2017-es évi helyi költségvetésének módosítása 

ezer lej 

 

 

JÖVEDELMEK  

Az ÁFÁ-ból leosztott összegek a decentralizált költségek 

finanszírozására a községek szintjén 

+         175.000,00 

Szubvenciók fűtéstámogatásra, üzemanyagra.... +           18.000,00 

A jövedelemadóból loesztott kvóták -          196.700,00 

ÖSSZJÖVEDELEM -              3.700,00 

  

KÖLTSÉGEK  

I.  HELYI KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGOK  

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK +             6.000,00 

A volt polgármesteri hivatal épületének felújítása +             6.000,00 

Polcok az archívum és a könyvtár számára +           15.000,00 

Kiadványok – Helyi információkat közlő újság megjelenése +           10.000,00 

Szakmai felkészítés -           15.000,00 

Protokoll-költségek -           10.000,00 

BERUHÁZÁSOK +           31.500,00 

Polcrendszerek az archívum számára -            10.000,00 

Megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv készítése a volt óvári 

iskola épületének felújítására 

+           10.000,00 

Megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv készítése Óváriban, a 

Mare utca alatt található épület felújítására 

+           10.000,00 

Kerítés készítése a Decebal-i iskola udvarában +           21.500,00 

II.   KÖZREND- ÉS VÉDELEM  

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK +                500,00 

Biztosítási összegek +                500,00 

III.  OKTATÁS  

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK +           71.000,00 

Az iskola udvarának és járdák felújítása és helyreállítása Óváriban +           60.000,00 

Megfigyelő- és jelzőrendszer felszerelése az óvári iskola épületében -           35.000,00 

Egyéb költségek – folyó javítások +           46.000,00 

BERUHÁZÁSOK -            18.500,00 

Játszótér kialakítása a vetési óvoda udvarában -            40.000,00 

Kerítés készítése a Decebal-i iskola udvarában -            20.000,00 

Tetőzet készítése a vetési iskola udvarában -              2.000,00 

Megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv készítése a Decebal-i 

óvoda épülete hőszigetelésének helyreállítására  

-              1.500,00 

A Decebal-i óvoda épülete hőszigetelésének helyreállítása -            20.000,00 

Megfigyelő- és figyelmeztetőrendszer felszerelése az óvári óvoda 

udvarába  

+           30.000,00 

Megfigyelő- és figyelmeztetőrendszer felszerelése az óvári iskola 

udvarába 

+           35.000,00 

IV.   KULTÚRA, PIHENÉS, VALLÁS  

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK +             1.000,00 

Közhasznú költségek +             1.000,00 

EGYÉB KÖLTSÉGEK +           10.000,00 

A vetési református parókia +           10.000,00 

BERUHÁZÁSOK -           23.200,00 



Műgyeppel borított sportpálya létesítése Decebal faluban +           30.300,00 

Atlétikai pálya kialakítása a vetési iskola udvarán -           70.000,00 

  A vetési és óvári kultúrotthonok konyhájának felszerelése +             6.000,00 

Megvalósíthatósági tanulmány készítése fitnessz park létesítésére a vetési 

orvosi rendelő udvarán 

+           10.500,00 

V.   TÁRSADALOMVÉDELEM +          33.000,00 

Szociális segélyek és fűtéstámogatás nyújtása  +          33.000.00 

VI.  LAKÁSOK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK  

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK +         440.000,00 

A közvilágítási rendszer korszerűsítése Vetés községben   +         440.000,00 

BERUHÁZÁSOK -          510.000,00 

A közvilágítási rendszer korszerűsítése Vetés községben -          440.000,00 

Decebal falu villanyáram-ellátása -            20.000,00 

Megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv készítése Decebal falu 

villanyáram-ellátására              

+             5.000,00 

Az ivóvíz-hálózat bővítése Vetés községben és Óvári faluban -          100.000,00 

Megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv készítése az ivóvíz 

vezeték-hálózat bővítésére Vetés községben és Óvári településen 

+           10.000,00 

Autóbuszmegálló kialakítása – 7 darab +           35.000,00 

VII.  KÖRNYEZETVÉDELEM  

JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK -           35.000,00 

A hulladékok tárolására és kezelésére végzett tanulmányok +           15.000,00 

Konténerek beszerzése -           50.000.00 

BERUHÁZÁSOK -            40.000,00 

Tanulmány készítése az esővíz-elvezető rendszer kiépítésére Vetés 

községben 

-            30.000,00 

Konténerek beszerzése -            10.000,00 

VIII. SZÁLLÍTÁS  

BERUHÁZÁSOK +           30.000,00 

Megvalósíthatósági tanulmány készítése Vetés község utcáinak 

korszerűsítésére 

+           30.000,00 

ÖSSZKÖLTSÉGEK -              3.700,00 

 

  Ilyés Gyula 

  polgármester 


