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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. december 21.-i 

195. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 

határozattervezet 27708/15.12.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

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

módosítva és kiegészítve: 

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

„1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi általános költségvetését, 584.311.000 lejes 

összegben a jövedelmeknél és 721.591.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/i melléklet szerint. 

2. Az 1/h, 2/i, 2/1/h, 2/2/f, 3/19/b, 3/47/f, 3/50/e, 3/52/d, 3/54/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/c, 3/63/f, 

3/64/f, 3/65/f, 3/66/c, 3/67/d, 3/72/d, 3/77/e, 3/102/a, 3/105/c, 3/106, 3/109/e,  4/g, 4/4/b, 4/5/b, 

4/12/a, 5/1/f, 5/2/f, 7/g és 10/d mellékletek megváltoznak és az 1/i, 2/j, 2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 3/47/g, 

3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 

3/102/b, 3/105/d, 3/106/a, 3/109/f,  4/h, 4/4/c, 4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h és 10/e mellékletekkel 

lesznek helyettesítve. 

II. cikkely Érvényesíti a Maros Megyei Tanács Elnökének, a Maros megyének a 2017. évi 

általános költségvetésének a növelését 5.187.000 lejjel, valamint a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a költségvetésének keretében egyes krediteknek az átutalására 

vonatkozó 498/07.12.2017. sz. Rendeletét. 

III. cikkely Jóváhagyja ”Az állampolgárok biztonsága – partnerkapcsolat a közösség szolgálatába” 

megyei közérdekű programnak a költségvetésének a módosítását, amelyet a 177/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 1 sz. Mellékletében állapítottak meg, a jelen határozat 11. sz. melléklete 

szerint. 

IV. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért, az alárendelt intézmények és a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakigazgatóságai felelnek. 
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V. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és Maros Megye 

Közpénzügyi Igazgatóságával. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  27708/15.12.2017. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye 2017. évi 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. 

A 2017. évi állami társadalombiztosítási költségvetés kiigazítására vonatkozó 84/2017. sz. 

Sürgősségi Rendelet szerint, Maros megyének 5.187.000 lejt különítettek el. 

A 498/07.12.2017. sz. Rendelettel jóváhagyták Maros megyének a 2017. évi általános 

költségvetésének a növelését 5.187.000 lejjel, valamint egyes krediteknek az átutalását a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a költségvetésének keretében. 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyek 273/2006. sz. Törvény 82. 

cikkely előírásaira, javasoljuk ennek a Rendeletnek az érvényesítését. 

A költségvetés végrehajtás elemzésének következtébe, megállapították a jövedelmek teljesítésének 

az elmaradását, ez esetbe, a jövedelmi adóból elkülönített kvóták 8.000.000 lej összegbe és a helyi 

költségvetések kiegyensúlyozására a jövedelmi adóból elkülönített kvótákból kiútalt összegek 

3.525.000 lej összegbe. Ugyanakkor megállapítást nyert a jövedelmi mutatónak ”Különböző 

jövedelmek” a növekedése 316.000 lejes összeggel. Javasoljuk ezeket a módosításokat az 1/i sz. 

melléklet szerint. 

A 27379/13.12.2017. sz. átirat szerint, az 1. sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont kérelmez egyes 

újrahelyezéseket a jóváhagyott költségvetés tartalmának keretében. Javasoljuk ezeket a 

módosításokat a 3/19/c sz. melléklet szerint. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 27376/13.12.2017. sz. átiratával kéri a saját jövedelmeinek a 

csökkentését 3.003.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Egészségbiztosító Pénztárral kötött 

szerződések értékének a csökkenésének a következtébe, a Dicsőszentmárton-i Dr Gheorghe 

Marinescu Municípiumi Kórház a 27359/13.12.2017. sz. átiratával pedig, kéri a saját jövedelmeinek 

a csökkentését 4.082.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Egészségbiztosító Pénztárral kötött 

szerződések értékének a csökkenésének a következtébe. Javasoljuk ezeket a módosításokat az 5/1/g 

és 5/2/g mellékletek szerint. 

Ugyanúgy, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 27323/13.12.2017. sz. 

átirattal kéri 157.000 lejes összegnek a kiutalását, a Fellebbviteli Szék 54/A/2015. sz. Döntésével, 

egyes jogerőssé vált bírósági határozatoknak a kifizetésére. Javasoljuk ezeket a módosításokat a 

3/47/g számú melléklettől a 3/77/f számú mellékletig. 
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A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság, a 25605/24.11.2017. sz. és 

26521/06.12.2017. sz. belső jegyzékeivel, kérelmezi a kiegészítést 42.000 lejjel, a ”Kultúrpalota 

Felújítása munkálat Tervezés – PT, DE, CS Fázis és kivitelezés” munkálat megvalósításának az 

idejére, egy irányítónak a kinevezésének érdekébe, a biztonság és egészség terén és 43.000 lejjel, a 

”Marosvásárhely-i Természettudományi Múzeum Felújítására” szükséges ”Tervezés – PT, DE, CS, 

a véleményezések és az Építkezési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk, 

megvalósítása, beleértve a műszaki támogatást a Tervező részéről és az építkezési munkálatok 

elvégzésének a munkálatainak a teljes idejére, egy irányítónak a kinevezésének érdekébe, a 

biztonság és egészség terén. 

A Maros Megyei Múzeum, a 27195/12.12.2017. sz. átiratával kérelmez egyes újraosztásokat a 

jóváhagyott költségvetés keretében. Javasoljuk ezeket a módosításokat a 4/4/c melléklet szerint. 

A Maros Hivatásos Művészegyüttes, a 27259/13.12.2017. sz. átirata alapján, ugyancsak kérelmez 

egyes újraosztásokat a jóváhagyott költségvetés keretében. Javasoljuk ezeket a módosításokat a 

4/5/c melléklet szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/i, 2/j, 2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 3/47/g, 3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 

3/60/e, 3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b, 3/105/d, 

3/106/a, 3/109/f, 4/h,  4/4/c, 4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 5/2/g, 7/h és 10/e mellékletekben. 

Megjegyezzük, hogy az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 39. cikkely 3. bekezdés szerint, a mellékelt határozattervezetet 

kifüggesztették a közigazgatási területi egység hirdetőtáblájára a 24769/13.12.2017. sz. 

Jegyzőkönyv szerint, miután egyes módosítások jöttek közbe. 

A fentiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

  27709/15.12.2017 sz. 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 19. 

cikkely előírásainak értelmébe, a Maros Megyei Tanács jóváhagyhatja a saját költségvetésének a 

kiigazítását, a fő hitelutalványozóknak a megalapozott javaslatainak a következtébe. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 47498/29.11.2017. sz. átiratában, 

közli a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériuma által jóváhagyott mellékletet, amely a 

fogyatékos személyeknek a 2017. évre nyújtott jogaiknak a finanszírozásához szükséges 

átutalásokra vonatkozik, amely szerint Maros megyének elkülönítettek 5.187.000 lejes kiegészítő 

összeget, a 2017. évi állani szociális támogatás költségvetésének a kiegészítésére vonatkozó 

84/2017. sz. Sürgősségi Kormányrendelet szerint. Hasonlósan, az utólag módosított és kiegészített, 

a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 49. cikkely 5 bekezdés szerint, a 

költségvetési évnek a III negyedévétől kezdődőleg a kiadásoknak az elvégzése előtt hitel 

átutalásokat végezni ugyanabba a költségvetési fejezetben. Ezen körülmények között, a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 48.257/06.12.2017. sz. átiratában kérelmezi 

egyes hitelek átutalását a 20. címben „Javak és szolgáltatások”, erre azért van szükség, hogy az 

összes számlát, amely a fogyasztásra vonatkozik, ki tudják fizetni, biztosítani tudják a gyógyszer 

szükségletet és leltári tárgyat, valamint egyéb szükséges költségekre, a tevékenységeknek jó 

körülmények között való működésének a biztosítására, ennek az évnek a végéig. Következésképpen 

elkészült a 498/07.12.2017. sz. elnöki Rendelet, amely Maros Megye általános költségvetésének a 

növelésére vonatkozik, 5.187.000 lejjel, valamint egyes hitelek átutalásának a jóváhagyására, a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében, amelyet alávetnek az 

érvényesítésének az érdekébe az első Megye Tanács ülésen. 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 82. cikkely előírásaira, javasoljuk ennek a Rendeletnek a jóváhagyását. 

A költségvetés végrehajtásának az elemzésének következtébe, megállapítást nyert egy a bevételekre 

vonatkozó nem megvalósítást, ez esetben a jövedelmi adóból leosztott kvóták 8.000.000 lej értékbe 

és a jövedelmi adóból leosztott kvótákból kiutalt összegek a helyi költségvetéseknek a 

kiegyensúlyozására 3.525.000 lej összegbe. Hasonlóan megállapítást nyert a bevételi mutató 

növekedése ”Különböző bevételek” 316.000 lejes összeggel. 

Az 1. sz. Inkluzív Oktatási Iskola Központ, a 27379/13.12.2017., kérvényez egyes újrahelyezéseket 

a jóváhagyott költségvetési tétel keretében. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház a 27376/13.12.2017. sz. átiratában kéri a saját jövedelmeknek a 

csökkentését 3.003.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 

szerződéseknek az értékének a csökkenésének következtébe, a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe 
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Marinescu Municípiumi Kórház pedig a 27359/13.12.2017. sz. átiratban kéri a saját jövedelmeinek 

a csökkentését 4.082.000 lej összegbe, a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött 

szerződéseknek az értékének a csökkenésének következtébe. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 27323/13.12.2017. sz. 

átirattal, kéri a kiutalását 157.000 lejes összegnek, egyes bírósági határozatoknak a kifizetésére, 

amelyek jogerősek maradtak, a Fellebbviteli Bíróságnak a 54/A/2015. sz. Határozatával. 

A 25605/24.11.2017. sz. és a 26521/06.12.2017. sz. belső jegyzékeivel a Regionális Fejlesztési és 

Pályázat Kivitelező Igazgatóság a következő összegekkel való kiegészítéseket kérvényez: 

- 42.000 lej egy irányítónak a kinevezésének érdekébe, a biztonság és egészség terén, a 

”Kultúrpalota Felújítása munkálatok tervezés – PT, DE, CS fázisok és kivitelezés”; 

- 43.000 lej egy irányítónak a kinevezésének érdekébe, a biztonság és egészség terén, ”Tervezés – 

PT, DE, CS megvalósítása, a véleményezések és Építkezési engedélyek megszerzéséhez szükséges 

dokumentációk, beleértve a műszaki segítséget a Tervező részéről és az építkezési munkálatoknak a 

kivitelezése a ”Marosvásárhely-i Természettudományi Múzeumnak a felújítása” projekthez”. 

A Maros Megyei Múzeumnak a 27195/12.12.2017. sz. átirata szerint, kérelmeznek egyes 

újrahelyezéseket a jóváhagyott költségvetési tétel keretében. 

A Maros Hivatásos Művészegyüttes a 27259/13.12.2017. sz. átiratának alapján, ugyancsak egyes 

újrahelyezéseket kérelmez, a jóváhagyott költségvetési tétel keretében. 

Megjegyezzük, hogy az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 39. cikkely 3 bekezdés szerint, a határozattervezetet kifüggesztették a 

közigazgatási területi egység hirdetőtáblájára a 27368/13.12.2017. sz. Jegyzőkönyv szerint. 

A fentebbiek értelmébe, javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ioana Tcaciuc Szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 27713/15.12.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által kezdeményezett határozattervezetet, együtt a 

27708/15.12.2017. sz. indokolással és a Vagyonkezelési, közszolgáltatási és vállalatirányítási 

osztálynak a szakjelentésével, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket határozzuk meg: 

Az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 19. 

cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, ”a költségvetési végrehajtás folyamán, a döntéshozó 

hatóságok jóváhagyhatják az (1) bekezdés a) és b) betűje előírt költségvetéseknek a kiigazítását, az 

állam költségvetésének a kiigazítására vonatkozó törvénynek az érvénybe lépésétől számított 30 

napon belül, valamint a fő hitelutalványozók általi egyes megalapozott javaslatok következtébe. A 

helyi költségvetéseknek a kiigazításaira ugyanazt az eljárást alkalmazzák, mint ezeknek az eredeti 

jóváhagyására, kivéve a költségvetési naptárban levő határidőket”. 

A 273/2006. sz. Törvény 82. cikkely előírásainak a betartásával, a Maros Megyei Tanácsnak az 

Elnökének a 498/07.12.2017. sz. Rendeletével, jóváhagyták Maros megyének a 2017. évi általános 

költségvetésének a növelését, a 2017. évi állani szociális támogatás költségvetésének a 

kiegészítésére vonatkozó 84/2017. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel, Maros megye 

költségvetésének kiutalt összegekkel. 

Ezek szerint, a határozattervezethez csatolt Szakjelentés szerint, Maros Megye 2017. évi általános 

költségvetésének a módosítását javasolták, a szakosztályoknak és a teljes egészébe vagy részlegesen 

a saját költségvetéseikből finanszírozott alárendelt intézmények kéréseinek alapján, módosítások, 

amelyek megtalálhatóak az 1/h, 2/i, 2/1/h, 2/2/f, 3/19/b, 3/47/f, 3/50/e, 3/52/d, 3/54/d, 3/60/d, 

3/61/d, 3/62/c, 3/63/f, 3/64/f, 3/65/f, 3/66/c, 3/67/d, 3/72/d, 3/77/e, 3/102/a, 3/105/c, 3/106, 3/109/e,  

4/g, 4/4/b, 4/5/b, 4/12/a, 5/1/f, 5/2/f, 7/g és 10/d mellékletekben, amelyek módosulnak és az 1/i, 2/j, 

2/1/i, 2/2/g, 3/19/c, 3/47/g, 3/50/f, 3/52/e, 3/54/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/d, 3/63/g, 3/64/g, 3/65/g, 

3/66/d, 3/67/e, 3/72/e, 3/77/f, 3/102/b, 3/105/d, 3/106/a, 3/109/f,  4/h, 4/4/c, 4/5/c, 4/12/b, 5/1/g, 

5/2/g, 7/h és 10/e mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

Maros megyének a 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 

határozattervezetet alávetették a 273/2006. sz. Törvénynek a 39. cikkely (3) bekezdés által 

szabályozott eljárásnak, kifüggesztődött a közigazgatási területi egységnek az értesítőtáblájára, 

eljárás, amelynek következtébe egyes módosítások jöttek közbe. 
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Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) bekezdés „a” betű előírásainak értelmébe, a Maros Megyei 

Tanács jóváhagyja, a megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára, a megye saját költségvetését, a 

hitelek átutalását, a költségvetési tartaléknak a felhasználási módját és a költségvetési évnek a 

zárszámadását.  

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

A fent bemutatott érvek értelmébe, a 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (3) bekezdés ”a” betű 

előírásaira vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros 

Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető 
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