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50.sz. HATÁROZAT 

2018.III.negyedévére helyesbített, bevételi és kiadási költségvetés  

jóváhagyásáról 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve a polgármester szakapparátusához tartozó Számviteli Osztály 

2018.09.24-i 4.számú indoklását; a 2006. évi 273. számú Közpénzügyi Törvény 49. 

cikkelyének 7. bekezdését, a hitelek, a költségvetési év III. negyedévétől kezdődöen 

utalhatóak és a költségvetési helyreállításra vonatkozó 2018.09.05-i 78.számú Sűrgösségi 

Körmány Rendelet 6. Számú Mellékletét, a 2018.évi 2.számú Állami Költségvetési Törvény 

alapján, mivel a 2018.év, II. negyedévére bizonyos beruházási fejezeteknél a munkálatok már 

nem végezhetőek el. 

A 2006.évi 273.számú Közpénzügyi Törvény 71. Cikkelyének 4.bekezdése; a helyi 

közigazgatást szabályozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001. évi 

215. Törvény 36. cikkelyének 2. bekezdésének (b)része alapján; 

A helyi közigazgatást szabályozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1. Bekezdésének rendelkezései szerint: 

HATÁROZATOT HOZ 

1. Cikkely Jóváhagyja, UAT Bács bevételi és kiadási költségvetésének helyreállítását, 

2018.III.negyedévére a következők szerint: 

ÖSSZES BEVÉTEL: 10.000 LEJ 

- A 04.02.01 jövedelem adóból levont kvóták fejezetnél a III. negyedév 24.000 lej összeggel 

növekszik; 

- A 04.02.04 a jövedelem adóból levont kvótákból kiutalt összegek a helyi költségvetés 

kiegyenlítéséhez fejezetnél a III. negyedév 17.000 lej összeggel csökken; 

- A 33.02.28 a bírósági költségek megtérüléséből származó jövedelem, beszámítások és 

kártérítések fejezetnél a III. negyedév 3.000 lej összeggel növekszik; 

ÖSSZES KIADÁS 

- Az 51.02.03.01 fejezet 20.01.08 posta, telekommunikáció, internet cikkelynél, a III. 

negyedév 10.000 lej összeggel növekszik; 

- Az 51.02.03.01. fejezet 10.01.01. cikkelyénél alap fizetésekhez költségvetési előirányzatok 

átutalása, a III. negyedév 20.000 lej összeggel csökken, a 10.03.01. állami 

társadalombiztosítási járulékok cikkelynél a III. negyedév 12.000 lej összeggel növekszik, a 

10.03.03 egészségügyi biztosítás járulékok cikkelynél a III. negyedév 8.000 lej összeggel 

növekszik; 

- A 68.02.05. fejezet 10.01.01 személyi aszisztensek alap fizetése cikkelynél a III. negyedév 

4.000 lej összeggel csökken és a 10.03.01 cikkelynél a III. negyedév 3.000 lej összeggel 

növekszik és a 10.03.01 cikkelynél a III. negyedév 1.000 lej összeggel növekszik; 

- A 84.02.03.01 fejezet 20.02 utak aktuális javítása cikkelyhez költségvetési előirányzatok 

átutalása, a III. negyedév 300.000 lej összeggel csökken, a 84.02.03.01 fejezetben a 20.01.07 



nyugdíjasok, tanulók, egyetemisták szállítása cikkelynél a III. negyedév 300.000 lej 

összeggel növekszik; 

- A 74.02.06.01 fejezet 71.01.01 cikkely II. Negyedéve, Méra műszaki és csatornázás projekt 

aktualizálása célkitűzésre költségvetési előirányzatok átutalása, 461.000 lej összeggel 

csökken; 

- A 61.02.50.00 fejezet 71.01.30 cikkelyénél a Kamerás megfigyelő rendszer kibővítése célra, 

a III. negyedév 100.000 lej összeggel növekszik  

- A 65.02.03.01 fejezet 71.01.01 cikkelyénél a Constantin Brâncoveanu általános iskola 

kerítés helyreállítása célra, a III. negyedév 40.000 lej összeggel növekszik; 

- A 65.02.03.01 fejezet 71.01.01 cikkelyénél a Bácsi Constantin Brâncoveanu általános iskola 

központi fűtés beszerelése célra, a III. negyedév 21.000 lej összeggel növekszik; 

- A 70.02.05.01 fejezet 71.01.30 cikkelyénél az Andrásháza, Méra és Szucság vízellátása II. 

szakasz célra a III. negyedév 300.000 lej összeggel növekszik. 

2. Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével az önkormányzat titkárát és a 

község polgármesterét bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

TITKÁR 

KORUJAN PETER-LEVENTE   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


