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50/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZAT
Érendréd község 2017-es évi, helyi költségvetés-tervezete módosításának jóváhagyásáról

Érendréd község Helyi Tanácsának, 2017-es évi, november 29-i rendes Közgyűlése:
Tekintettel a 2017-es évi költségvetés módosítására benyújtott határozattervezetben
foglaltakra, valamint Érendréd község polgármesterének előterjesztésére, a könyvelési- pénzügyi osztály,
valamint a szakbizottságnak erre a tervezetre vonatkozó jelentésére, és
az utólag módosított és kiegészített a 273/2006-os helyi közpénzügyi törvény 19-es
cikkelyének (2)-ik bekezdése és a 20-as cikkely (1)-es számú bekezdésének „c” betűje
alattiakban foglaltakra,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215 / 2001-es közigazgatási
törvény 36-os cikkelyének, (4)-ik bekezdése „a” betűje alattiakban foglaltak, valamint,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001-es közigazgatási
törvény 45-ös cikkelye, (2)-ik bekezdésének “a” betűje es a 115-ös cikkelye, (1)-ik bekezdésének “b”
betűje alattiakban meghatározottak alapján,
ELHATÁROZZA
1 cikkely. Jóváhagyja a költségvetési tervezet módosítását 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 , november 29-én
P.H
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Jelen határozatot, a módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001-es törvény 45.-ik illetve
98-ik cikkelye szerint hagyták jóvá.
Hivatalban levő helyi tanácsosok száma : 11

Jelen levő tanácsosok száma : 11
Hiányzó tanácsosok száma : 0
Mellette szavazott : 11
Ellene szavazott: 11
Tartózkodott : 0

FÜGGELÉK A 50/2017-ES SZ. HATÁROZATHOZ

év
Bevételek:
FEJ.04.02.04
FEJ.11.02.02
Összbevételek

III negyedév

+55
+59,58
+114,58

Költségek :
FEJ.51.02.20
+69
adminisztratív költségek
FEJ.61.02.10
-10
közbiztonság személyzeti költségek
FEJ.61.02.20
-6
anyagi költségek örző –védő szolgáltatás
FEJ.65.02.10
+109,58
Tanügyi birósági végzések
FEJ.67.02.20
+10
anyag költségek sportpálya
FEJ.67.02.59
-4
Labdarúgó csapat támogatása
FEJ.68.02.10
-40
személyi gondozók költségei
FEJ.68.02.51
-10
intézményben lévő személyek utáni költségek
FEJ.68.02.57
-10
Javadalmak fogyatékkal élők számára
FEJ.70.02.20
-20
anyag költségek szolgáltatások és fejlesztésekre
FEJ.74.02.20
-34
anyag költségek köztisztaság, környezetvédelem
FEJ.84.02.20
+60
anyag költségek utakra
Összköltségek :

+114,58
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