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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. augusztus 31-i 

124. számú HATÁROZAT 
Maros megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 18.071/25.08.2017. sz. Maros Megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására 

vonatkozó határozattervezet Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról szóló, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 34/2017. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

111/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 15. 

cikkely (2) bekezdésének és 19. cikkelyének a (2) bekezdésének az értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt a Helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (3) bekezdésének, a) betűje és a 97. cikkely, (1) bekezdésének 

előírásainak alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyására vonatkozó 31/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozata, a következő képen lesz 

módosítva és kiegészítve: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

„1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi általános költségvetését, 564.716.000 lejes összegben a 

jövedelmeknél és 701.996.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/d melléklet szerint. 

2. A 6. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

”6. cikkely Jóváhagyja Maros Megye saját és a teljes egészében vagy részlegesen Maros Megye 

költségvetésből finanszírozott intézmények költségvetését, a kiadások cikkelyenkénti és 

bekezdésenkénti részletezésével, a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1 számútól a 3/195 számúig”. 

3. Az 1/c, 2/d, 2/2/b, 3/24, 3/25, 3/28, 3/43/b, 3/44/b, 4/c, 5/1/c,5/2/b, 7/c, 8, 9/c és 10/b mellékletek 

megváltoznak és az 1/d, 2/e, 2/2/c, 3/24/a, 3/25/a, 3/28/a, 3/43/c, 3/44/c, 4/d, 5/1/d, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d 

és 10/c mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

4. A 3/189 melléklet után beiktatódik 6 új melléklet, a 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194 és a 3/195 

számúak. 

II. cikkely Az  1/d, 2/e, 2/2/c, 3/24/a, 3/25/a, 3/28/a, 3/43/c, 3/44/c, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 

3/195, 4/d, 5/1/d, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d és 10/c számú mellékletek a jelen határozat szerves részei. 
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III. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményei és 

szakigazgatóságai. 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és Maros Megye 

Közpénzügyi Igazgatóságával. 

 

 

ELNÖK                   Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                          JEGYZŐ  

                                                     Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  18.071/25.08.2017. sz. 

VIO D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 

19. cikkelyének az előírásainak értelmében a Maros Megyei Tanács engedélyezheti a saját 

költségvetésének a kiegészítését, a fő-hitelutalványozók megalapozott javaslatainak a 

következtében. 

Figyelembe véve, hogy a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról szóló, egyes megyei 

közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 

finanszírozásában, 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a 

módosítására és kiegészítésére vonatkozó 111/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, 

jóváhagytak összegeket a Csatófalva-i nyári iskola és a Cogitationes Historiae éves nemzetközi 

konferencia finanszírozására, javasoljuk a részletezést a 3/190. és 3/191. mellékletek szerint. 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 17460/2017 és 

17705/2017 sz. átirataiban, kérvényez egy 8.000 lejes értékű bojler beszerzését, a kórház beruházási 

alapjából, a gyermek részlegre a háztartási meleg víz készítéséhez, 436.000 lejes összeget az 

endokrinológusi szakorvosi járó beteg szakrendelőbe különböző készülékek beszerzésére és 

felszerelésére, valamint a jóváhagyott költségvetés keretében a javítási programban egyes 

áthelyezéseket. 

Ugyanúgy a Maros Megyei Klinikai Kórház a 17020/2017 és 17594/2017 átiratokban, kérvényezi 

az 1.365.000 lejes összeg kiutalását az Általános sebészet-urológia, Nőgyógyászat, Szemészet, 

Ortopédiai Traumatológia sterilizáló pontjainak a felújítására, modernizálására és felszerelésére 

sterilizáló készülékekkel és felszerelésekkel. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak a 16236/2017 16280/2017 belső 

jegyzékekkel kérelmezik 155.000 lejes összegnek a kiutalását a költségvetésbe, amely szükséges a 

közbeszerzési eljárás elindításához a műszaki támogatási szolgáltatási szerződés odaítélésének az 

érdekébe, a munkálatok elvégzésének a megfigyelésére „Marosvásárhely-i Természettudományi 

Múzeum Felújítása” pályázat keretében és 184.000 lejes összegét, a a közbeszerzési eljárás 

elindításához a műszaki támogatási szolgáltatási szerződés odaítélésének az érdekébe, a munkálatok 

elvégzésének a megfigyelésére „A Kultúrpalota Felújítása” pályázat keretében. 

A 17247/11.08.2017. sz. belső jegyzékében, a Műszaki Igazgatóság kérelmezi 3.000.000 lejes 

összeg újrahelyezését, az adott összeggel való csökkentéssel a C fejezetben „A közutak rendszeres 

karbantartására vonatkozó munkálatok és szolgáltatások-1. pont Bitumenes burkolatok” és 

újraosztását, egyes megyei útszakaszokon létező kövezés karbantartására, a 28/2013. sz. 
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Kormányrendelet alapján a Helyi Fejlesztési Országos Programmal finanszírozott munkálatok 

kataszteri dokumentációinak az összeállítására, valamint az ez évi útprogramba foglalt 

munkálatokra, az IUR (aszfaltozás) munkálatok elvégzésének érdekébe a műszaki dokumentációk 

összeállításának a szükségessége, a DJ 134 Gyulakuta – Székelyvécke – Zsákod, 11+868-14+600 

km, DJ136 a DJ136A-val való útkereszteződés – Bözöd, 8+830-11+500 km, DJ154G 

Mezőszengyel – Mezőbodon – Kisikland, 9+800-12+400 km, megyei utakon, egyes felügyelői 

szolgáltatások szerződésének a szükségessége a munkálatok munkaterületeinek a vezetői által, 

amelyekre kivitelezési szerződést kötöttek, a kilométerkövek felszerelési munkálatainak a 

beszerzésének az újraindításának a szükségessége. 

Ugyancsak, a Műszaki Igazgatóság, a 16372/2017. sz. belső jegyzékében kérelmezi egy terepjáró 

gépjármű beszerzését, amely szükséges a terepre való kiszállásoknál a szolgálati feladatok 

készséges teljesítésének érdekébe. 

A Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság, a 16278/24.08.2017. sz. belső jegyzékben, kéri a 

költségvetésbe való belefoglalását 41.000 lejnek, amely szükséges a „Bekötőút a Maros 

Ipariparkhoz-Vidrátszeg-i Ipartelep” megyei közérdekű munkálat kivitelezéséhez szükséges 

területek kisajátítására járó kártérítések kifizetésére. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a kérvényezettek szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak a 1/d, 2/e, 2/2/c, 3/24/a, 3/25/a, 3/28/a, 3/43/c, 3/44/c , 3/190, 

3/191, 3/192, 3/193, 4/d, 5/1/c, 5/2/c, 7/d, 8/a, 9/d és 10/c sz. mellékletekben. 

Megjegyezzük, hogy a mellékelt határozattervezetet kifüggesztették a közigazgatási területi egység 

hirdetőtáblájára a 17903/2017. sz. Jegyzőkönyv szerint. 

A fentiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Tcaciuc Ioana, szolgálatvezető 
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