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10/2018-ES SZÁMÚ HATÁROZAT 
Vetés község 2018-es évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 

 

 

            Tekintettel  

- a Vetés község polgármestere által kezdeményezett határozattervezetben foglaltakra,  

- a 470/07.02.2018-as számú előterjesztésben foglaltakra,  

- a költségvetés, könyvelés, helyi adók, illetékek és közbeszerzési Iroda jelentésre, Vetés 

község polgármestere szakapparátusából, valamint Vetés község Helyi Tanácsa 

szakbizottsági jelentésére,  

            Figyelemebe véve a 273 / 2006–os számú közpénzügyi törvényben foglaltakat, az 

utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal, ennek a helyi költségvetés kidolgozására és 

összetételére vonatkozó rendelkezéseket, 

a 2/2018-as számú állami költségvetési törvény 2-es Szakaszának rendelkezéseit a helyi 

költségvetésre vonatkozólag,   

a kormány 90/2017-es számú Sürgősségi Rendeletét, egyes adóügyi intézkedések 

meghozatalára, bizonyos jogszabályok módosítására és kiegészítésére, valamint egyes határidők 

hatályának felfüggesztéséről 

az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal újraközölt 1/2011-es számú nemzeti 

oktatási törvény 82. cikkely (1) és (2) bekezdéseit, illetve a 104 és 105 cikkelyekben foglaltakat,  

figyelembe véve az 569/2015-ös számú kormányhatározat 2 cikkelyében foglaltakat az állami 

oktatásban alkalmazott tanügyi káderek, valamint más kisegítő személyzet munkahelyre való 

ingázását szabályozó metodológiai normákat,  

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

es számú Törvény 36-os cikkelyének (4) bekezdés, a) betűje alattiakat, amelyet megerősítenek a 

45. cikkely 2) bekezdése a) betűje alattiakban foglaltak, Vetés község Helyi Tanácsa, 2018., 

február 14.,  rendkívüli ülésén,  

 

ELHATÁROZZA :  

 

 

        1. cikkely Jóváhagyja Vetés község 2018-as költségvetését az I. MELLÉKLET szerint. 

 

        2. cikkely Jóváhagyja a folytatódó beruházásoknak, valamint az új beruházásoknak a 

jegyzékét, a tanulmányok és ellátmányok listáit a II. MELLÉKLET szerint.  

 

        3. cikkely Jóváhagyja a Vetési Elemi Iskola 2018-as költségvetését III. MELLÉKLET 

szerint. 

 

 



 

 

 

        4. cikkely Jóváhagyja az Óvári Elemi Iskola 2018-es költségvetését IV. MELLÉKLET 

szerint. 

 

        5. cikkely  (1) Jóváhagyja az állami oktatásban alkalmazott tanügyi kádereknek, valamint 

más kisegítő személyzetnek a munkahelyre való ingázására szánt összegek elszámolását és 

megtérítését, 20.000 lejes összegben 16 személy részére a Vetési Elemi Iskolába 18.000 lej 

összegben 14 személy részére az Óvári Elemi Iskolába.  

(2) Az oktatási egységek vezető tanácsai kielemzik és ellenőrzik az igényelt 

elszámolások törvényességét az 569/2015-ös számú kormányhatározat rendelkezéseinek szem 

előtt tartásával, amely az állami oktatásban alkalmazott tanügyi kádereknek, valamint más 

kisegítő személyzetnek a munkahelyre való ingázását szabályozó metodológiai normákat 

tartalmazza,  

(3) Jelen cikkely rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza az érintett iskolák 

könyvelőit, és a másodlagos utalványozókat, továbbá a polgármesteri hivatal, a költségvetés, 

könyvelés, helyi adók, illetékek és közbeszerzési Irodáját. 

 

         6. cikkely (1) Jóváhagyja a szociális és érdemösztöndíjak mértékét, valamint az ezek 

kifizetésére szánt összegeket az V.MELLÉKLET szerint.  

          (2) Jelen cikkely rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza az érintett iskolák könyvelőit, 

és a másodlagos utalványozókat, továbbá a polgármesteri hivatal, a költségvetés, könyvelés, 

helyi adók, illetékek és közbeszerzési Irodáját. 

 

          7. cikkely Jóváhagyja a 2017-es évi 3.514.169 lej költségvetési többletnek a megkezdett 

beruházások folytatását 2.600.000 lej összegben való folytatást és az új beruházások 

munkálatainak finanszírozását az V Rész- Gazdasági kezdeményezések – Szállítás – 

Útfelújítások Vetés községben tételeknél.  

 

           8. cikkely (1) Jóváhagyja a vallási felekezetek anyagi támogatását, a VI. MELLÉKLET 

szerint.  

(2) Az anyagi támogatások odaítéléseia felekezeti egységek kérelmei alapján történnek, 

1.470/2002-es számú kormányhatározat rendelkezéseinek betartásával, amely jóváhagyta a 

kormány 82/2001-es számú rendeletét az alkalmazandó metodológiai normákról, a Romániában 

elismert vallási felekezetek pénzügyi támogatásainak tárgykörében az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel frissített változatban újraközöltek, és amely meghatározza azokat  a 

formákat, amelyek a Romániában elismert egyházak pénzügyi támogatását biztosítják, és 

amelynek üteme negyedévenkénti juttatás a felhasználás mértékében. 

 

          9. cikkely Jóváhagyja a helyi futballklubok pénzügyi támogatását az alábbiak szerint:  

         „Viitorul Vetiș” Sportegyesület: 65.000 lej  

         Óvári „Someșul”: 65.000 lej  

         „Luceafărul” Újtelep: 65.000 lej 

 

         10. cikkely  Az I-VI MELLÉKLETEK jelen határozat szerves részeit képezik.  

 

         11.cikkely Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza a község 

polgármesterét, a költségvetés, könyvelés, helyi adók, illetékek és közbeszerzési Irodát és a a 

beruházási vagyoni közszolgáltatási, adminisztrációs és sürgősségi helyzetek osztályát. 

 

 



 

 

          12. cikkely Jelen határozat  közzétételéről a községi jegyző gondoskodik a község 

hivatalos, internetes oldalán, valamit közli:  

-Vetés a község polgármesterével,  

-a Vetés községi tanügyi intézményekkel, 

-a Vetés községi egyházi intézményekkel 

-a Vetés községi futball klubokkal 

- a Szatmár megyei Prefektúra intézményével. 

 

 

Vetés 2018., február 14-én 

 

 

 

Üléselnök,        Ellenjegyzem, 

CRIŞAN BOGDAN                                                       Anca-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 alapján fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 14, hiányzó tanácsosok száma – 1, mellette szavazók 

száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 

 


