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2017. január 16.-i 

14. számú HATÁROZAT 

Az előző évek folyamán összegyűlt 147.280.671,75 lejes többletnek a beruházási költségek 

finanszírozására és a kassza hiányok fedezésére való 2017. évi felhasználására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva az 1218/19.01.2017. sz. Indokolását az előző évek folyamán összegyűlt 147.280.671,75 lejes 

többletnek a beruházási költségek finanszírozására és a kassza hiányok fedezésére való 2017. évi 

felhasználására vonatkozó határozat tervezetnek, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. cikkely (1) bekezdés 

„a” és ”b” betűinek az előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 

215. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének ”a” betűjének és a 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének rendelkezéseinek alapján, 

 

 

határoz: 

 

 

1. cikkely Jóváhagyja az előző évek folyamán összegyűlt 147.280.671,75 lejes többletnek a 2017. 

évben való felhasználását eszerint: 

- 137.280.671,75 lej a beruházások további finanszírozására; 

- 10.000.000,00 lej a kassza hiányok ideiglenes fedezésére. 

2. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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  1218/19.01.2017 sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

Az előző évek folyamán összegyűlt 147.280.671,75 lejes többletnek a beruházási költségek 

finanszírozására és a kassza hiányok fedezésére való 2017. évi felhasználására vonatkozóan 

 

Az utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. 

cikkely (1) bekezdés ”a” és ”b” betűi szerint, a költségvetési év végén fennmaradt helyi 

költségvetési éves többletet, mindkét szakaszban, az egyes állami költségvetésből leosztott és az 

állami költségvetésből vagy más költségvetésekből átutalt összegek értékében elvégzett 

kiegyenlítések után, valamint az elmaradt fizetnivalók kifizetése után, átvivődik a következő 

költségvetési évre és a döntéshozó hatóságok határozatainak alapján fogják felhasználni, eszerint:  

a) mint a fejlesztési szakasz kiadásainak a finanszírozási forrásaként; 

b) a kassza hiányok ideiglenes fedezésére, amelyek a folyó évi működési és fejlesztési szakaszok 

jövedelmei és kiadásai közötti eltérésekből származnak; 

c) a költségvetési év végén, esetenként, a működési és fejlesztési szakaszok estleges hiányainak a 

végleges fedezésére. 

Javasoljuk az előző években felgyülemlett többlet felhasználását ezek szerint: 

- 137.280.671,75 lej a beruházások további finanszírozására; 

- 10.000.000,00 lej a kassza hiányok ideiglenes fedezésére. 

A fentiekkel szemben javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida tanácsadó 
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