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HELYI TANÁCSA

21/ 2017 -ES SZÁMÚ HATÁROZAT
Érendréd község 2017-es évi, helyi költségvetésének jóváhagyásáról
Érendréd község Helyi Tanácsának, 2017-es évi, április 4-i rendes Közgyűlése:
Tekintettel a 2017-es évi költségvetés jóváhagyására benyújtott határozattervezetben foglaltakra,
valamint, Érendréd község polgármesterének beszámolójára, a könyvelési- pénzügyi osztály valamint a
szakbizottságnak erre a tervezetre vonatkozó jelentésére, és
A Szatmár Megyei Pénzügyi Főigazgatóságnak, a 2017-ik évi költségvetés összeállításához
leosztott összegek elosztására vonatkozó, 41131 / 2017-es számú átiratában és a Szatmár Megyei
Tanács,gazdasági igazgatoság, könyvelési-pénzügyi osztályának a 2017.03.14/4014-es számú átiratában
foglaltakra,
A 6/2017-es számú állami költségvetési törvény előírásait, az utólag módosított és kiegészített a
273/2006-os helyi közpénzügyi törvény 19-es cikkelyének (1)- es bekezdése „a” és a 20.-as cikkely (1)es számú bekezdésének „a” betűje alattiakban foglaltakra, illetve az újraközölt, 215 / 2001-es
közigazgatási törvény 36-os cikkelyének,(4)- es „a” bekezdése szerintieket,és
Az újraközölt, 215/2001-es közigazgatási törvény 45-ös cikkelyének, (2)- es bekezdésének “a”
betűje alattiakban meghatározottak alapján,

ELHATÁROZZA

Egyetlen cikkely. Jóváhagyja a költségvetési tervezetet a 2017- es évre, a mellékelt Függelék
szerint, amely szerves része jelen határozatnak.
Jelen határozat végrehajtásával a közgyűlés Érendréd község polgármesterét és a
hivatal könyvelési-pénzügyi osztályát bízza meg.
Jelen határozatot közlik a:
Szatmár Megyei Prefektúrával,
a község lakosaival,

Érendréd, 2017 április 3-án.
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FÜGGELÉK A 21/2017-ES SZ. HATÁROZATHOZ

Decentralizált költségek finanszirozására szánt
összegek
Jövedelemadóból leosztott összegek
Költségvetési mérleg kiegyensúlyozásra
TVA-ból visszaosztott összegek
Saját bevételek

2.179
607

Költségvetési többlet

377
1.180
2
745

Bevételek:

5.090

TÁMOGATÁSOK

Fej.51.02

Fej.61.02

Fej.65.02

Fej.67.02

Fej.68.02

adminisztratív költségek
800
személyzeti költségek
600
anyagi költségek
200
közbiztonság,nemzetvédelem
270
személyzeti költségek
105
anyagi költségek
50
örző –védő szolgáltatás,
surgősségi anyagok
80
oktatás költségei
1.631
személyzeti költségek
1.378
anyagi költségei
231
(tanárok szállitása,orvosi ellenörzés)
szociális segély, óvodai utalványok 20
Bursza
2
kultúra,vallás és sport
345
személyzeti költségek (könyvtáros) 35
anyagi költségek
50
község napja kultúrális költségei
20
egyéb költségek
60
(kultúra és sport )
fejlesztési költségek
200
(zöld övezetek,jatszótér)
szociális védelem
személyi gondozók költségei

665
400

átutalás (intézményben lévő
személyek)
szociális védelem

13
250

Fej.70.02

Szolgáltatások és fejlesztések
személyzeti költségek
anyagi költségek
kút fúrás költségek

277
35
200
40

Fej.74.02

köztisztaság, környezetvédelem
200
anyagi költségek
150
fejlesztési költségek
50
(csatornahálózati költségek)
mezőgazdaság
35
(legelők muködési szabályzata)
35
utak
827
anyagi költségek
357
(járdák,utak javítása)
fejlesztési költségek
470
(tanácsadói költségek a mezőgazdasági
infrastruktúra korszerűsítésére, tanulmány
az utcák korszerűsítésére, tanácsadói költségek
közbeszerzésre , önköltségek az utcák korszerűsítésére
Egyebek
40
anyagi költségek
40

Fej.83.02
Fej.84.02

Fej.87.02

Költségek :
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