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56/2018-aS SZÁMÚ HATÁROZAT 

Vetés község 2018-as évi költségvetése kiigazításának jóváhagyásáról 
 

Figyelembe véve Vetés község polgármesterének 6.705/28.11.2018-as száma latt 
iktatott indítványozó előterjesztését, a polgármester szakapparátusa 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 2018. november 28-ra összehívott közgyűlésén, 
 

ELHATÁROZZA: 
 

1. Cikkely. Jóváhagyja Vetés község 2017-es évi saját költségvetésének kiigazítását, az 
alábbiak szerint: 

      A Költségek címszó alatt az alábbi javasolt összegek szerint: 
- felszabadításra kerül 105.000 lej a III rész – szociális-kulturális 

beruházások fejezetben, a Szabadidő Park megépítése a vetési orvosi rendelő 
udvarán, amely csak jövőre realizálódik, ebben az évben a műszaki dokumentációk 
készülnek csupán. 

- költségek növelése 60.000 lejjel az  I rész – közhivatalok és külföldi 
tevékenységek – Javak és szolgáltatások működésre és karbantartásra 
fejezetben, amely összeg szükséges kataszteri felmérések és javítások végzésére. 

- költségek növelése a III részben – szociális-kulturális költségek az alábbiak 
szerint: Kultúra, vallás szabadidő –Javak és Szolgáltatások – Leltári javak-
fejezetekben, 20.000 lej étkészletek, edények beszerzése a Kultúrotthon számára; 
– társadalombiztosítás – szociális asszisztencia - 25.000 lejjel a százéves 
évfordulón háborús veteránok és özvegyek díjazására.  

2. Cikkely. Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét, 
valamint a költségvetési, könyvelési, helyi adó és illetékek és közbeszerzési osztály, és 
közlik Vetés község hivatalos honlapján, kozlik Szatmár megy prefektusi hivatalával 
kifüggesztik a hirdetőtáblákon  

 
VETÉS, 2018. november 28-án. 

 
                           Üléselnök,                         Ellenjegyzem, 

               KIS ETELKA    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 mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 14, mellette szavazott 14, ellene szavazat 0, tartózkodás 0 szavazat. 


