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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. december 21.-i 

197. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2017. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva Maros Megye 2017. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó 

jelentés jóváhagyásáról szóló határozattervezetnek a 27593/15.12.2017. sz. Indokolást, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 49. cikkelyének (12) 

bekezdésének a rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének a) betűjének és 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

 

Egyetlen cikkely. Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi konszolidált költségvetésének előzetes 

végrehajtására vonatkozó jelentést, a jelen határozat szerves részét képező 1 sz., 1/1 sz. és 1/2 sz. 

mellékletek szerint. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  27593/15.12.2017. sz. 

 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye 2017. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített a 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén: 

a) Ne legyenek elmaradt kifizetni valók; 

b) A folyó költségvetési év finanszírozására használt előző évi többlet és a begyűlt bevételek 

összege egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt kifizetések összege másrészt, nagyobb 

legyen, mint nulla. 

A jóváhagyásra javasolt, Maros Megye költségvetésének az előzetes végrehajtása, megmutatja a 

Megyei Tanácsnak és a teljes egészébe vagy részlegesen a saját jövedelmükből finanszírozott 

alárendelt intézményeknek a pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint költségvetési 

egyensúlyban és a saját költségvetéssel jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli feltételek között 

végzett tevékenységekre vonatkozó információkat. 

A fentiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

  27.594/15.12.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros Megye 2017. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített a 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén ne legyenek elmaradt kifizetni valók, a folyó költségvetési év finanszírozására használt 

előző évi többlet és a begyűlt bevételek összege egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt 

kifizetések összege másrészt, nagyobb legyen, mint nulla. 

A törvényhozó által előírt elemzésnek az elkészítésének az érdekébe, külön elemezve voltak Maros 

Megye konszolidált általános költségvetésének az összetevői, azaz: a megye költségvetése (02 

forrás – 1/1 sz. Melléklet) és a teljes egészében vagy részlegesen a saját jövedelmükből 

finanszírozott intézményeknek a költségvetése (10 forrás – ½ sz. Melléklet). Ezek közül a 

költségvetések közül mindenikére a következő adatokat emelték ki: 

- A 2017. évben jóváhagyott költségvetés – az előzetes költségvetés végrehajtásnak az 

összehasonlítási alapját képezi; 

- A megvalósított effektív bevételek és kiadások 2017.11.30.-ig – a 2017. évi költségvetésnek az 

előszámolásának a számítási alapját képezi; 

A 2017. évi költségvetés végrehajtásnak az előszámításának érdekébe a következő számításokat 

végezték: 

- Az effektíven végrehajtott személyzeti kiadásokhoz, 2017.11.31.-én, a Maros Megyei Tanácsnak 

minden egyes intézménye által, hozzáadtak egy egész hónapot, úgy számolva, hogy a decemberi 

végrehajtás megközelítőleg a 2017. novemberi szinten lesz. 

- Az effektíven végrehajtott anyagi kiadásoknál, 2017.11.31.-én, a Maros Megyei Tanácsnak 

minden egyes intézménye által, hozzáadtak még egy hónapot, amely az 1/11 része az effektív 

kifizetéseknek, 2017.11.31.-ig; 

- A tőkekiadásokat úgy tekintik, mint teljes egészébe kifizetettek az év végéig. 

Maros Megyének az általános költségvetésének a konszolidálása az alárendelt intézményeknek 

átutalt összegeket érinti, úgy a működési szakaszban, mint a fejlesztési szakaszban. 

2017.11.30.-én Maros Megye költségvetése többletet mutat 53.602.338 lej értékbe, amelyből: 

5.878.423 lej a fejlesztési szakasznak a többlete és 47.735.993 lej a működési szakasz többlete. 
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Megjegyezzük, hogy a november hónap végén létező többlet, a december hónap folyamán fizetendő 

költségvetési és törvényes kötelezettségek által vannak megterhelve. 

A költségvetésnek az előszámításának következtébe, Maros Megyének az általános költségvetése 

104.326.045 lejes hiányt mutat, amelyet az előző években, 137.280.000 lej összegbe, összegyűlt 

többletből fedeznek, és egy a működési szakasznak a többletéből 32.792.526 lej értékbe, amely a 

kiadásoknak, a hatékonyságának a növeléséből kaptak. 

A teljes egészébe vagy részlegesen a saját jövedelmeikből finanszírozott intézményeknek a 

költségvetése, 2017.11.30.-án. Egy 14.457.344 lejes többletet mutat, többlet, amely ugyancsak meg 

van terhelve a december hónap folyamán fizetendő költségvetési és törvényes kötelezettségek által. 

Maros Megyének az általános költségvetésének a konszolidálása az alárendelt intézményeknek 

átutalt összegeket érinti, úgy a működési szakaszban, mint a fejlesztési szakaszban. 

Maros Megyének a konszolidált általános költségvetésének az előszámításának a következtébe, 

kitűnik, a jelenleg rendelkezésre álló adatoknak alapján, a fejlesztési szakasz egy a tervezett 

137.280.000 lejesnél kisebb hiánnyal fog zárulni. Hasonlóan, a működési szakasz többlettel fog 

zárulni, amelyet hozzá fognak adni az előző években felhalmozódott többlethez és 2018-ban fel 

lehet használni a fejlesztési szakasznak a támogatására és az ideiglenes kassza hiányoknak a 

fedezésére. 

A határozattervezetnek a készítésének az alkalmával végzett elemzés, megengedi a hatóságnak, 

hogy megismerje, a költségvetés végrehajtásnak a valós helyzetét, lehetővé téve intézkedéseknek a 

foganatosítását a legjobb körülmények között való befejezését a költségvetésnek a végrehajtásának. 

A jóváhagyásra javasolt, Maros Megye költségvetésének az előzetes végrehajtása, megmutatja a 

Megyei Tanácsnak és a teljes egészébe vagy részlegesen a saját jövedelmükből finanszírozott 

alárendelt intézményeknek a pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint költségvetési 

egyensúlyban és a saját költségvetéssel jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli feltételek között 

végzett tevékenységekre vonatkozó információkat. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a Mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida, tanácsadó 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 27.711/15.12.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2017. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

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

27593/15.12.2017. sz. indokolással és a Gazdasági Igazgatóságnak 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 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően, ”a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén: 

a) ne legyenek elmaradt kifizetni valók; 

b) a folyó költségvetési év finanszírozására használt előző évi többlet és a begyűlt bevételek összege 

egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt kifizetések összege másrészt, nagyobb legyen, mint 

nulla. 

Elemezve a jóváhagyásra javasolt, Maros megyének a konszolidált általános költségvetésének a 

végrehajtását, következtették, hogy a forrásoknak az ügyintézése és felhasználása a 273/2006. sz. 

Törvénynek és a 82/1991. sz. Könyvelési törvénynek a betartásával történt, felhasználva a 

közpénzügyi rendszernek a mutatóit, betartva a jellegzetes könyvelési eljárásokat és elveket. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „a” betű előírásainak értelmébe, a Maros Megyei 

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

hitelátutalásokat, a költségvetési tartalékoknak a felhasználásának a 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. 
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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 konszolidált 

költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról szóló 

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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