
Margitta municípium Helyi Tanácsa 

Határozat 

Amely a költségvetés helyreigazítását illeti Margitta municípiumban, 2019-es évre. 

 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre, 2019.június 19-én. 

Figyelembe véve a2019.06.14-i /4050 szakjelentését Bereteu Viorica asszonynak, aki a 
költségvetési-könyvelőségi osztály vezetője, a Margitta municípium polgármesterének 
elfogadási jelentése, amelyet 4049/2019.06.14-én iktattak be, a a 273/2006-os Törvény 49-es 
cikkely 1. És 6-os bekezdésének előírásait, amely a helyi közfinanszírozásokat illeti, az 
Államköltségvetés Törvénye, 2019-es évre, 16-os cikkely, a bizottság jóváhagyási jelentése. 

A 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkelyének 4-es bekezdésének a pontja, 
az 1. Bekezdés alapján,újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

Határoz: 

1.Cikkely: elfogadják a költségvetés helyesbítését 2019-es évre, következőképpen: 

Önfinanszírozó költségvetés 

Kritérium 
szám 

Költségvetési 
kód 

Mutató 
megnevezése 

Összeg: II.Trimeszter 

1 37.10.01 Jövedelem 
támogatásokból és 
szponzorizálásokból 

1,00 1,00 

  Teljes bevétel 1,00 1,00 
2 6610-

20.01.05 
Üzemanyag 5,00 5,00 

 20.01.08 Telekommunikációs 
posta 

5,00 5,00 

 20.01.01 Irodai ellátás -9,00 -9,00 
  TELJES 

KÖLTSÉG 
1,00 1,00 

 

2.Cikkely: Kiegészítik a beruházási listáját a helyi költségvetésnek, a 8402-es fejezetnél, 
amelynek címe 710101, a beruházás témája: járdák Margittán, 80 ezer lejjel, a 8402-es 
fejezetben lecsökkentve ezt az összeget ugyananabban a 8402-es fejezetben, 710130 címmel, 
melynek témája a Bălcescu utca rehabilitálása, SF pt. 

3.Cikkely: kiegészítik a költségvetés beruházási listáját a 7002-es fejezetnél, amely: lakások, 
szolgáltatások és közfejlesztés, 710101-es, amelynek beruházási célja a Dornei utca 
kanalizálása, 4 ezer lejjel, lecsökkentve ezt az összeget ugyanannak a fejezetnek és beruházási 
címmel: Víz és szennyvízhálózat a Lapison. 



4.Cikkely: kiegészítik a helyi költségvetés listáját, a 7002-es fejezetnél, a lakások és a 
szolgálatok, közfejlesztésnél, a 700206-os fejezetnél, a Közvilágítás és a falusi villamos 
energiával való ellátás megoldására, 580101-es címmel, a beruházási céllal: kibővítés, 
modernizálás és kicserélése a világításnak-POR, 20ezer lejjel, kisebbítve ezt az összeget a 
70020501-es fejezetben, cím 710101, célja a Lapison megvalósítása a víz és szennyvíz 
hálózatnak, Margittán. 

5.Cikkely:helyreigazítják a helyi költségvetést, átutalnak összeget arra a területre, ahol 
szükséges. 

6.Cikkely: a jelen határozatot közlik: Margitta municípium polgármesterével, a Bihar megyei 
Prefektúra Intézményével, a DGFP-vel(Megyei Köztisztviselők Vezetőségével), a 
könyvelőségi osztállyal, kifüggesztésre, dossziéba. 

Ülésvezető elnök:        Ellenjegyzi: 

Oros Ramona Alice        Demeter Cornelia 
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