
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

61. számú HATÁROZAT 
2016. április 21-i 

a határozattervezethez Gödemesterháza Község  Maros Megyei Tanács 
rendelkezésére álló költségvetési tartalék alapból való támogatását illetően  
 
Maros Megyei Tanács, 

Látvána a  Gazdasági Osztály határozattervezetet alátámasztó 
2016.04.19/7.950 sz.  tényfeltáró indoklását a Gödemesterháza Község  Maros 
Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalék alapból való 
támogatását illetően, valamint a szakbizottságok meghagyását,  
 
Figyelembe véve az államháztartásról szóló Törvény 15. Cikk (2) 
bekezdésének és a 36. Cikk (1) bekezdésének előirásait, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel,  
 
A helyi önkormányzatot megillető 2001/215 sz. Törvény 91. Cikk (3) bekezdés 
és a 97. Cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek értelmében, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel, 
 

határozza: 
 

1. Cikk. Jóváhagyásra kerül a Maros Megyei Tanács rendelkezésére álló 
költségvetési tartalék alapból való Gödemesterház községének 400.000 lej 
értékű támogatása, a Gödemesterházi gimnázium épületének javitása, 
valamint az anyagok és leltári tételek beszerzésének érdekében.  
 
2. Cikk. Gödemesterháza Polgármestere jóváhagyja a költségvetések - a 
rendelkezések és az engedélyezett rendeltetések keretén belüli,valamint a 
törvényes rendelkezéseknek való megfelelés általi -  kivitelezését, azon 
kötelesség vállalás mellett, hogy értesiti és indokolja a Maros Megyei Tanácsot 
annak helyi  költségvetési alapból jóváhagyott összegek használatának módját 
illetően.  
 
3. Cikk. A jelen határozat kivitelezéséért a Maros Megyei Tanács Gazdasági 
Osztálya felel.  
 
 
ELNÖK                                                                                           Ellenjegyzi  
Ciprian Dobre                                                                                      TITKÁR  
                                                                                                    Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSZTÁLY 
KÖLTSÉGVETÉS SZOLGÁLAT 
 

INDOKLÁS 
a határozattervezethez Gödemesterháza Község  Maros Megyei Tanács 
rendelkezésére álló költségvetési tartalék alapból való támogatását illetően  
 
Gödemesterháza Községe kérelmez a 2016.04.11/7305 sz. cimzés által egy 
400.000 lej értékű támogatást a Maros Megyei Tanács rendelekzésére álló 
költségvetési tartalék alapból a 2016 április 4-i tűzvész során károsult 
Gödemesterházi gimnázium épületének javitása, valamint az anyagok és 
leltári tételek beszerzésének érdekében, hogy az épület folytathassa  
tevékenységét.  
 
Ugyanakkór, ugyanazon cimzés tartalmában rávilágitnak azon tényre, hogy az 
oktatási egység keretén belül 110 gyermek részesül oktatásban, a felbecslések 
szerint a okozott károk hozzávetőlegesen 100.000 Euro értékűek.  
 
2016.04.14-én a Megyei Tanács Műszaki Osztályának szakemberekből álló 
bizottséga szállt ki a helyszinre a kárfelmérési mérések elvégzésének 
érdekében, a 2016.04.18/7892 sz. belső Felmérés által a Műszaki Osztály 
közzétesz egy 743.428 lej értékű hozzávetóleges költségbecslést.  
 
Figyelembe véve a 2006/273 sz. helyi államháztartási Törvény 15. Cikk (2) 
bekezdésének és a 36. Cikk (1) bekezdésének előirásait, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel,  
 
„A helyi költségvetési tartalék alapból a megye tanácsok jóváhagyhatják 
valamely sürgős vagy előre nem látott költségvetés finanszirozását, a 
természeti katasztrófák által okozott hatások eltávolitásának, illetve valamely 
rendkivüli nehézségi helyzetben lévő közigazgatási területi egység 
támogatásának érdekében, ezen közigazgatási területi egység elnökök 
nyilvánossági kérelme alapján vagy saját kezdeményezésükre.    ” 
 
Figyelembe véve a helyzet rendkivüli nehézségét, illetve a bizottsági 
megállapitásokat, javasoljuk a kérelmezett támogatást.  
 
A fentiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását.  
 

ELNÖK                                                                         ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Ciprian Dobre                                                                           Alin Mărginean 

 

Öszzeállitotta: Tcaciu Ioana – Szolgálat vezető 
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