
ROMÁNIA 

KOLOZS MEGYE 

BÁCS KÖZSÉG  

HELYI TANÁCSA 

 

2018.12.13-i 
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2018.IV.negyedévére kiigazított, bevételi és kiadási költségvetés  

jóváhagyásáról 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve a polgármester szakapparátusához tartozó Számviteli Osztály 

2018.12.12-i 6.számú indoklását; a 2018.11.28-i 283.számú és 2018.12.11-i 292. számú 

Megyei Tanács Határozatait, a Kolozsvári Adóhatóság Főigazgatósága Főigazgatójának a 

költségvetés kiigazítására vonatkozó 2018.12.03-i 1483.számú és 2018.12.12-I 1515.számú 

Döntéseit; 

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.IV.negyedévére a következők szerint: 

ÖSSZES BEVÉTEL: 260.000 LEJ 

- A 04.02.01 jövedelem adóból levont kvóták fejezetnél a III. negyedév 72.000 lej összeggel 

és IV. negyedév 118.000 lej összeggel növekszik; 

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

kiegyenlítéséhez fejezetnél a IV. negyedév 167.000 lej összeggel növekszik; 

- A 07.02.01.01. természetes személyek épület, ingatlan adója fejezetnél a III. negyedév 

170.000 lej összeggel csökken 

- A 07.02.01.02 jogi személyek épület, ingatlan adója fejezetnél a III: negyedév 100.000 lej 

összeggel növekszik 

- A 07.02.02.02 jogi személyek telek adója fejezetnél a III. negyedév 2.000 lej összeggel és a 

IV. negyedév 8.000 lej összeggel csökken 

- A 07.02.02.03 külterületi telkek adója fejezetnél a IV. negyedév, 20.000 lej összeggel 

csökken 

- A 16.02.02.01 természetes személyek gépjármű adója fejezetnél a IV. negyedév 16.000 lej 

összeggel csökken 

- A 16.02.02.02 jogi személyek gépjármű adója fejezetnél a IV. negyedév 10.000 lej 

összeggel csökken 

- A 30.02.05.30 engedményezésekből és bérleti díjakból származó jövedelmek fejezetnél a 

IV. negyedév 64.000 lej összeggel csökken 

- A 11.02.02 a közoktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak 

támogatásához az ÁFA fejezetnél a IV. negyedév 13.000 lej összeggel növekszik 

- A 11.02.02 a súlyosan fogyatékos személyek személyes ápolói vagy a községi szintű havi 

juttatások ÁFA-ja fejezetnél a IV. negyedév 80.000 lej összeggel növekszik 



ÖSSZES KIADÁS:260.000 LEJ 

- A 68.02.05.02 fejezet 10.01.01 személyi aszisztensek, ápolok fizetése cikkelynél a IV. 

negyedév 20.000 lej összeggel növekszik  

- A 68.02.05.02 fejezet 57.02.01 fogyatékos személyek juttatásai cikkelynél a IV. negyedév 

60.000 lej összeggel növekszik 

- A 65.02.03.01 fejezet 57.02.01 a közoktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek 

jogai cikkelynél a IV. negyedév 13.000 lej összeggel növekszik 

- A 70.02.06 fejezet 20.02 közvilágítás aktuális javítása cikkelynél a IV. negyedév 100.000 

lej összeggel növekszik 

- A 84.02.03.01 fejezet 20.02 utak és hidak aktuális javítása cikkelynél a IV. negyedév 

67.000 lej összeggel növekszik 

A 65.02.03.01 fejezetben a költségekhez, a 20.01.03 iskola fűtés, világítás cikkelynél, 

a IV. negyedévre-26.000 lej, a 20.01.09 használati cikkek és szolgáltatások cikkelynél, a IV. 

negyedévre 25.000 lej és a 20.01.04 víz, szennyvízcsatorna cikkelynél, a IV. negyedévre 

1.000 lej átutalásra kerül. 

A 65.02.03.01 fejezetben a költségekhez, a 20.01.07 iskolai szállítás cikkelynél, a IV. 

negyedévre- 1.800 lej, a 20.01.30 egyéb javak és szolgáltatások fenntartása és működtetése 

cikkelynél a IV. negyedévre 1.800 lej, átutalásra kerül 

A 65.02.03.01 fejezetben a költségekhez, a 20.02 iskolai aktuális javítások cikkelynél, 

a III. negyedévre- 54.600 lej, a 20.01.04 víz, szennyvíz fejezetnél a III. negyedévre 7.600 lej 

és a 20.30.30 fejezetnél a III. negyedévre 21.000 lej, a 20.01.30 egyéb javak és szolgáltatások 

fenntartása és működtetése fejezetnél a III. negyedévre 21,200 lej, a 20.05.30 egyéb leltári 

tárgyak fejezetnél a III. negyedévre 4.800 lej, átutalásra kerül 

A 65.02.03.01 fejezetben a költségekhez az 59.01 tanulói ösztöndíjak cikkelynél, a IV 

negyedévre 3.200 lej, a 20.05.30 leltári tárgyak cikkelynél a IV. negyedévre 3.200 lej 

átutalásra kerül. 

 

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 

LĂPUŞAN ELENA FIRUŢA   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


