
Margittai Munícipium Helyi Tanácsa 

 

Határozat 

 a Margittai Munícipium bevételét és kiadásait tartalmazó költésgvetésének elfogadására, 
2018-as évre. 
 

A Margittai Munícipium Helyi Tanácsa 2018.02.26-án rendes ülésre gyűlt össze 

Figyelembe véve a költségvetéstervezetet és ennek megalapozását, amelyet Bereteu Viorica, a 
költségvetés-könyvelőség osztály vezetője állított ki, az 1094/2018.02.19-es számmal, a Bihar 
megyei Pénzügyi Hivatalnál BHG_STZ 246/2018-as átiratát, melyet a Margittai 
munícipiumnál 863/2018.02.08-as szám alatt iktattak be. 

Az állami költségvetés 2-es számú/2018 Törvényét alapjául véve, a 2018-as évre, a 39-es cikk 
6-os bekezdését, a 273/2006-os Törvény 14-es cikkének 7-es bekezdését, 26-os cikkének 2-es 
bekezdését, amely a helyi költségvetésre vonatkozik, módosításokkal és kiegészítésekkel a 
153/2017-es számú sürgősségi kormányrendelet, amely a szeméyzet közpénzekből való 
fizetését jelenti, módosításokkal és kiegészítésekkel és a bizottság szakjelentésének 
jóváhagyását. 

A 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkének, 4-es bekezdés, a pontja, későbbi 
módosításokkal és kiegészjtésekkel kapcsolatban. 

Határozat 

1 Cikk: Elfogadják 2018-as évi költségvetését és fejlesztési szakaszát: 

1Melléklet bevételek: működési és fejlődési szakasz 

2.Melléklet kiadások: működési és fejlődési szakasz 

2.Cikk: Elfogadják a költségvetést, amelyet teljes egészében vagy részben finanszíroz a saját 
bevételeiből 2018-as évre , az alábbiak szerint 

3as melléklet: bevételek-fejlődési és működési szakasz 

4-es melléklet kiadások: fejlődési és működési szakasz 

3.Cikk: Elfogadják a beruházások programját 2018-as évre, az 5-ös melléklet szerint amely a 
jelen határozat szerves részét képezi. 

4.Cikk: Elfogadják a helyi költsgvetés többletének használatát, 5.524,93 ezer lejt, a következő 
képpen: 4924,93 ezer lejt az intézmény fejlesztésének fedezésére, 600 ezer lejt az ideiglenes 
kassza hiányának a fedezésére, a műkösédési részleg fedezésére. 



5.Cikk: Elfogadják a Művelődési Házra költendő 250,37 ezer lejnek a felhasználását, a 
fejlesztés fedezésére. 

6.Cikk: Elfogadják a 185,88 ezer lej értékű önfinanszírozó tevékenységre vonatkozó többletet, 
az élelmiszer piac fejlesztésének fedezésére. 

7.Cikk: Elfogadják a 3,20 ezer lej értékű többlet felhasználását, a saját bevételekből a Horea 
Technológiai Líceum kasszahiányának feltöltésére. 

8.Cikk: Elfogadják a 143,75 ezer lej értékű többlet, saját bevételekből származó összeg  
felhasználását a működési területet illetően, a Horváth János Elméleti Líceum   kasszájának 
ideiglenes feltöltésére. 

9.Cikk: Elfogadják a Margittai Munícipium Pop Mircea Kórházának 1.304,50 ezer lej többlet 
felhasználását a következő képpen: 600 ezer lei  a fejlesztési költségeknek a fedezésére és 
704,50 ezer lei a kassza ideiglenes fedezésére. 

10 Cikk: A jelen határozatot közlik a következőkkel: a Bihar megyei Prefektúra 
Intézményével, a Margittai Munícipium polgármesterével, a Költségvetési- és könyvelési 
Osztállyal, a DGRFP Kolozsvári AJFP Bihar megyei, kifüggesztésre és dossziéba. 
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