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Vetés község 2020-as évi költségvetésének bevételi és kiadási tételeiről 
                 
 

 
       Vetés község helyi tanácsa 2020. 02.26. soros ülésén 
 
     Figyelembe véve a polgármester 1.745/20.02.2020. időszerű referátumát és a   
1.746/20.02.2020-as számú kezdeményező határozattervezetét, továbbá a Költségvetési, 
Könyvelési, Adóügyi, Közbeszerzési irodák szakmai beszámolóját, valamint  a helyi tanács 
szakbizottságainak 1982/ 26.02.2020-as számú jelentését, 
      
    Tekintettel: 
- a helyi költségvetések pénzügyi szabályozására vonatkozó aktualizált 273/2006-os 
Törvény az éves költségvetés  bevételi és kiadási tételeinek törvény szerinti 
összeállításáról és kibocsásáról 

- A 2020-as helyi költségvetésekre vonatkozó rendelkezések, a 2020-as állami 
költségvetést szabáylyozó 5/2020-as számú Törvény előírásaira                                        
, 

- A 90/2017. Sürgősségi Kormányrendelet előírásaira néhány pénzügyi-költségvetési, 
szabályozó okirat kiegészítésére és módosítására egyes időpontok változtatására  
vonatkozóan 

- A Kolozsvári Regionális Közpénzügyi Igazgatóság és a Szatmár Megyei Közpénzügyi 

Hivatal igazgatója közleménye a települések helyi költségvetésébe befolyó fizetésadó 63 
százalékáról, ami beszámítandó a helyi költségvetések kiegyenlítésébe, akárcsak a 
hozzáadott értékadó is; 

- Az általános Forgalmi Adóból lebontott összegek a községekben a decentralizált 
költségek fedezésére a Közpénzügyi Igazgatóságok 18.503/2020-as rendelete 
szerint, 

- A Szatmár Megyei Tanács határozata az állami költségvetésbe befolyó fizetésadók 
tervezett 6 százalékának leosztása; 

 
Figyelemmel követve a vonatkozó törvények és kormányhatározatok előírásait: 
 

- A nemzeti oktatásra vonatkozó 1/2011. Törvény 82. Szakasza (1) és (2). bekezdések, 

továbbá a 104. Szakasz és a 105. Szakasza, az utólagos kiegészítésekkel és 

módosításokkal, 



- A Tanügyi alkalmazottak munkahelyre való oda-vissza ingázásaira vonatkozó 
569/2015. Kormányhatározat 2. szakaszának előírásai a költségek elszámolásának 
módjára, 

- A Romániában elismert különböző felekezeti egységek támogatási formájának 
metodikáját szabályozó alábbi jogszabályok: a 82/2001-es számú módosításokkal és 
kiegészítésekkel újrakiadott Kormányrendelet 3. Szakasza (3). bekezdés, az 
újrakiadott 1.470/2002-es számú Kormányhatározat 4 – es szakasz (2). bekezdés és 
5. szakasz (1). bekezdés a fentebbi Kormányrendelet alkalmazására vonatkozóan, 

- Az Ifjúsági és Sportügyi Miniszter 664/2018-as Rendelete és a módosításokkal 
újrakiadott   69/2000-es Törvény 67. szakasza (3). bekezdés b) betű, valamint a  
67. Szakasz 1. bekezdés (3). sporttevékenységek és programok közpénzből való 
finanszírozására vonatkozóan,  

- AZ 51/1998 Kormányrendelet a sporttevékenységek és programok finanszírozásának 
módosításáról, 

          A Közigazgatási Törvénykönyre hivatkozó 57/2019-es Sürgősségi 
Kormányrendelet   129. Szakasz 4. bekezdés a)  betűje  valamint a 139. 
Szakasz 3. bekezdés a) betűje alatti rendelkezések alapján  

 
Elhatározza : 

 
     1. Szakasz: Jóváhagyják vetés község 2020-ra tervezett költségvetését bevételi és 
kiadási tételeivel jelen határozat szerint. 
     2. Szakasz: Jóváhagyják a folymatban lévő beruházáosk folytatását és a tervezett új 
beruházásokat, valamnit a 2019-es tanulmányok és beszerzések költségeit. 

     3. Szakasz: Jóváhagyják a Vetési Általános Iskola 2020-ra tervezett költségvetését. 
      4. Szakasz: Jóváhagyják az Óvári Általános Iskola 2020-ra tervezett költségvetését. 

      5. Szakasz:   
(1) Jóváhagyják a tanügyi alkalmazottak oda-vissza ingázási költségeinek 

fedezését a következőképpen: 28.000 lej értékben 18 alkalmazottnak a Vetési Általános 
Iskolába  25.000 lej értékben 14 alkalmazottnak az Óvári Általános iskolában. 
          (2) Az oda-vissza ingázások költségeinek fedezésére beadott kérelmek jogosságát 
az iskolák igazgatótanácsa fogja elbírálni az 569/2015 vonatkozó Kormányhatározat 
alkalmazási metodológia szabályozása alapján. 
         (3) Jelen határozat érvénybe léptetésével a tanács megbízza a vetési polgármesteri 
hivatal Költségvetési, Könyvelési, Adóügyi és Közbeszerzési irodáit, mint másodlagos 
hitelutalványozók.    
       6. Szakasz: 

 (1) Jóváhagyják a 2020-ra érvényes érdemösztöndíjak számát és a kifizetésre 
szánt összegét. 
         (2) A határozat érvénybe léptetésével megbízzák az iskolák könyvelőségét és a 
vetési polgármesteri hivatal Költségvetési, Könyvelési, Adóügyi és Közbeszerzési irodáit, 
mint másodlagos hitelutalványozókat.    
         7. Szakasz : 

(1) Jóváhagyják a Romániában elismert felekezetek Vetés községben működő 
egyházközösségeinek anyagi támogatását. 
          (2) A finanszírozási összeget az egyházakkal kötött szerződés alapján ítélik oda az 
1.470/2002 Kormányhatározattal szentesített 82/2001. Kormányrendelet alkalmazási 
útmutató előírásai alapján, a negyedévenkénti felhasználási elszámolás alapján. 



      8. Szakasz : Jóváhagyják a vetés községben szervezett sporttevékenységek 2020-as 
finanszírozását. 
     9. Szakasz: Jóváhagyják a Vetés községben végzendő útmodernizálási munkálatok 
költségeinek fedezését visszatérítendő kölcsönből a Bankhiteleket Jóváhagyó Bukaresti 
Bizottség engedélye alapján lekötött hitelkeretből. 
      10. Szakasz :Jelen határozat szerves részét képezik a vonatkozó csatolmányok. 
      11. Szakasz :Jelen határozat érvényesítéséval a tanács megbízza a polgármestert, a 
hivatal Könyvelési, Költségvetési, Közbeszerzési, Adóügyi, Közvagyoni és Sürgősségi 
helyzeteket kezelő osztályait. 

12. Szakasz: jelen határozatot a község főtitkára megjelenteti a hivatal közösségi 

honlapján, közlik a polgármesterrel, a vetési és óvári iskolákkal, a sportegyesületekkel, az 
egyházakkal, valamint átküldik a megye prefektusi hivatalához.         
 
Vetés 2020.02.26. 
 
Üléselnök                              Ellenjegyzi Anca Maria Pop  
Hudacsko Gyöngyi 

       Főjegyző 
 
 

  
     
 
 

      
ANEXA  nr. II 

 

 

 
 
                            
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 


