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61. számú HATÁROZAT 

költségvetés kiigazításának jóváhagyásáról 2021. III. és IV. negyedévére 

 

Kolozs megye, Bács község Helyi Tanácsa rendes ülésén; 

Figyelembe véve, Bács község polgármestere által előterjesztett 8071/02.09.2020. 

számú határozat tervezetet; Bács község polgármestere 8070/22.09.2021 számú indoklását; a 

polgármester szakapparátusához tartozó, Költségvetési, Pénzügyi, Számviteli és Humán 

erőforrás Osztály 2021.09.22-i 5. számú indoklását; a Kolozsvári D.G.R.F.P 2879/14.09.2021 

számú Címzését a Kolozs megyei községi, városi, municípiumi szinten, a decentralizált 

költségek finanszírozására, az általános forgalmi adóból levont összegek negyedéves 

elosztásának jóváhagyásáról szóló 2021.09.14-i 1107 számú Kolozsvári Regionális 

Adóhatóság Főigazgatója döntése alapján; a Kolozs megyei községi, városi, municípiumi 

szinten, a helyi költségek kiigazítására, meg az általános forgalmi adóból levont összegek 

területi közigazgatási egységenkénti negyedéves elosztásának jóváhagyásáról szóló 

2021.09.15-i 1113 számú Kolozsvári Regionális Adóhatóság Főigazgatója Döntését; a 2021. 

évi állami költségvetésből, a természeti katasztrófák által sújtotta területi közigazgatási 

egységekre, a Beavatkozási alapól a Kormány részére összeg kiutalásáról szóló 2021. évi 

992. számú Kormány Határozatot. 

A 2021. évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 2021. évi 97. számú Kormány 

Rendelet 19. cikkelyének (1) bekezdésének d3). része és 27. cikkelyének 5-7 pontjai; a 2021. 

évi 15/09.03.2021 számú állami költségvetési Törvény; a 2006. évi 273. számú Közpénzügyi 

Törvény 50. cikkelye; a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú 

Sürgősségi Kormány Rendelet 129. cikkelyének (2) bekezdésének b) része, (4) bekezdésének 

a) része szerint; 

 A Közigazgatási Törvényekről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének a) része alapján: 



HATÁROZATOT HOZ 

1. Cikkely Jóváhagyja, a 2021. évi költségvetés kiigazítását III. és IV. negyedévére a 

határozathoz tartozó melléklet szerint. 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 15 

Igen szavazat 15 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COSTAN TEODOR-DĂNUȚ   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 



2021.09.30-i 61. számú Helyi Tanácsi Határozat Melléklete 

 

2021. III. és IV. negyedévére vonatkozó, kiigazított, költségvetés jóváhagyása 

Figyelembe véve a Kolozsvári D.G.R.F.P 2879/14.09.2021 számú Címzését a Kolozs 

megyei községi, városi, municípiumi szinten, a decentralizált költségek finanszírozására, az 

általános forgalmi adóból levont összegek negyedéves elosztásának jóváhagyásáról szóló 

2021.09.14-i 1107 számú Kolozsvári Regionális Adóhatóság Főigazgatója döntése alapján; a 

Kolozs megyei községi, városi, municípiumi szinten, a helyi költségek kiigazítására, meg az 

általános forgalmi adóból levont összegek területi közigazgatási egységenkénti negyedéves 

elosztásának jóváhagyásáról szóló 2021.09.15-i 1113 számú Kolozsvári Regionális 

Adóhatóság Főigazgatója Döntését; a 2021. évi állami költségvetésből, a természeti 

katasztrófák által sújtotta területi közigazgatási egységekre, a Beavatkozási alapól a Kormány 

részére összeg kiutalásáról szóló 2021. évi 992. számú Kormány Határozatot. 

A 2021. évi állami költségvetés kiigazításáról szóló 2021. évi 97. számú Kormány 

Rendelet 19. cikkelyének (1) bekezdésének d3). része és 27. cikkelyének 5-7 pontjai; a 2021. 

évi 15/09.03.2021 számú állami költségvetési Törvény; a 2006. évi 273. számú Közpénzügyi 

Törvény 50. cikkelye; a Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú 

Sürgősségi Kormány Rendelet 129. cikkelyének (2) bekezdésének b) része, (4) bekezdésének 

a) része szerint; 

BEVÉTELEK: 

- 03.02.18 ingatlanforgalomból származó jövedelemadó, IV. negyedév, 800.000 lej összeggel 

növekszik; 

- 04.02.01 jövedelemadóból levont kvóták, IV. negyedév 1.142.000 lej összeggel növekszik 

- 04.02.04 összegek átutalása jövedelemadóból levont kvótákból a helyi költségvetés 

kiigazítására, -434.000 lej összeggel csökken 

- 07.01.02 jogi személyek épületadója és illetéke, IV. negyedév 50.000 lej összeggel 

növekszik 

-  07.02.01 természetes személyek telekadója, IV. negyedév 30.000 lej összeggel növekszik 

- 07.02.02 jogi személyek telekadója és illetéke, IV. negyedév 20.000 lej összeggel növekszik 

-  07.02.03. külterületi telekadó IV. negyedév 30.000 lej összeggel növekszik 



-  07.03.00 bírósági illetékbélyeg, IV. negyedév 50.000 lej összeggel növekszik; 

- 11.02.02. ÁFA-ból levont összegek az oktatási anyagok költségei 2011. évi 1. számú 

Törvény 104. cikkelyének 2. bekezdésének, b-e részei szerint, III. negyedév 8.000 lej 

összeggel és IV. negyedév 11.000 lej összeggel növekszik 

-  16.50.00 egyéb áruhasználati adók IV. negyedév 10.000 lej összeggel növekszik 

-  18.50.00 egyéb adók és illetékek, IV. negyedév 15.000 lej összeggel növekszik 

- 34.02.00 bírósági illeték bélyegek IV. negyedév 40.000 lej összeggel növekszik 

-  36.50.00 egyéb bevételek IV. negyedév 50.000 lej összeggel növekszik 

-  42.02.28 a Beavatkozási alapból származó támogatások a Kormány részére, IV. negyedév 

903.000 lej összeggel növekszik 

- 42.02.41 oltási központ támogatások III. negyedév 200.000 lej összeggel és IV. negyedév 

200.000 lej összeggel növekszik 

ÖSSZES BEVÉTEL: 2.405.000 LEJ 

 

KIADÁSOK: 

- a 65.02.03.01 Bácsi Iskola fejezet, 20.01.03 világítás és fűtés cikkely, III. negyedév 8.000 

lej összeggel és IV. negyedév 22.000 lej összeggel növekszik; 

- a 65.02.03.01 Bácsi Iskola fejezet, 20.01.30 egyéb javak és szolgáltatások cikkely, IV. 

negyedév 35.000 lej összeggel növekszik 

- a 65.02.03.01 Bácsi Iskola fejezet, 20.30.30 cikkely, IV. negyedév 35.000 lej összeggel 

növekszik 

- a 66.02.50.50 fejezet, 20.30.30 oltási központ kiadások cikkely, III. negyedév 200.000 lej 

összeggel és IV. negyedév 200.000 lej összeggel növekszik;  

- a 68.02.05.02 fejezet, 57.02.01 fogyatékkal élő személyek juttatásai cikkely, IV. negyedév 

98.000 lej összeggel növekszik; 

- a 84.02.03.01 fejezet 20.01.07 tanulók és nyugdíjasok szállítása cikkely, IV. negyedév 

150.000 lej összeggel növekszik 



- a 84.02.03.01 fejezet 71.01.01 Méra és Papfalva településeken 2 híd helyreállítása, Bács 

település Viilor utca helyreállítása L = 0,3 km cikkely, IV. negyedév 903.000 lej összeggel 

növekszik 

- a 84.02.03.01 fejezet 20.02 aktuális útjavítások cikkely IV. negyedév 754.000 lej összeggel 

növekszik.  

ÖSSZES KIADÁS: 2.405.000 lej 
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