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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. március 29.-i 

28. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5902/23.03.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezését, 

Figyelembe véve az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre vonatkozó 3/2018. sz. Sürgősségi 

Rendelet előírásait,  

Tekintettel, a Maros Megyei Tanácsnak a 23/2018. sz., a Maros Megyei Tanács, egyes megyei 

közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 

finanszírozásában való részvételének a jóváhagyására vonatkozó, Határozatára, 

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) betű és a 97. cikkely, (1) bekezdésének 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 15/2018. 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 2018. évi általános konszolidált költségvetését, 693.826.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 770.831.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/a melléklet 

szerint.” 

2. Az 5. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

”5. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a saját és a teljes egészében vagy részlegesen 

Maros Megye  költségvetéséből finanszírozott intézményeknek a költségvetését, a kiadások 

cikkenkénti és bekezdésenkénti részletezésével a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1 számútól a 3/164 

számúig” 

3. Az 1, 2, 2/1, 2/2, 3/17, 3/65, 3/67, 3/80, 4, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 5/1, 5/2 és 8 

mellékletek megváltoznak és az 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/17/a, 3/65/a, 3/67/a, 3/80/a, 4/a, 4/1/a, 4/3/a, 

4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/8/a, 5/1/a, 5/2/a és 8/a mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

4. A 3/89 melléklet után beszúrnak 74 új mellékletet, a 3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 

3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 

3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 
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3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 

3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 

3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163 és 3/164 számúakat. 

II. cikkely Az 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/17/a, 3/65/a, 3/67/a, 3/80/a, 3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 

3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 

3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 

3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 

3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 

3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 3/162, 3/163, 3/164, 4/a, 4/1/a, 4/3/a, 

4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/8/a, 5/1/a, 5/2/a és 8/a számú mellékletek a jelen határozatnak a szerves 

részei. 

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

Tanácsnak a szakigazgatóságai felelnek. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  5902/23.03.2018. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye 2018. 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 Közpénzügy Minisztérium a 462553/12.02.2018. sz. átiratával közölte, hogy az egyes pénzügyi-

költségvetési intézkedésekre vonatkozó 3/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet II. cikkely 4. pont 

előírásai szerint, abban az esetben, amikor az alkalmazott által fizetendő szociális biztosítási 

hozzájárulás, amelyet az utólag módosított és kiegészített Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. 

sz. törvény 146. cikkely (5) bekezdés szerint volt kiszámolva, kisebb mint ugyanannak a cikkelynek 

az (5
1
) bekezdése szerint megállapított szociális biztosítási hozzájárulás, a különbözetet az 

alkalmazó/a jövedelem fizetője fogja fizetni az alkalmazottnak/jövedelem kedvezményezettjének a 

nevébe. Következésképpen, ezeknek a költségeknek a kiadásoknak a gazdasági osztályozásában 

való kiemelésének érdekébe, I. cím „Kiadások a személyzettel” 10-es kód, „Hozzájárulások” 10.03 

kód, beiktatják az „Alkalmazó által fizetett hozzájárulások az alkalmazottnak a nevébe” kód 

10.03.08. Javasoljuk ezeket, a módosításokat a 3. és 4. számú mellékletek szerint. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 23/2018. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak 

a részvételét egyes megyei érdekeltségű kulturális és szociális tevékenységnek a szervezésében, 

lebonyolításában és finanszírozásában, javasoljuk a tevékenységenkénti részletezésnek a 

jóváhagyását a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/90-től a 3/163 számúig. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház a 4286/16.03.2018. sz. átiratával, kéri a saját jövedelmek és 

kiadások csökkentését 2.705.000 lejes összeggel, az Egészségügyi tevékenységek jövedelmeinek, a 

csökkenésének következtébe, valamint az országos egészségügyi programból való jövedelmeknek a 

növelését, a Maros Megyei Egészségügyi Biztosító Pénztárral kötött szerződések szerint. 

A Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház, a 3898/15.03.2018. sz. 

átiratával kérvényez bizonyos újraosztást ugyanabban a jóváhagyott költségvetési tétel keretében. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a 4/a, 5/1/a és 5/2/a mellékletek szerint. 

Tekintettel a ”Vatra” Folyóirat 4680/09.03.2018. sz. átiratra, javasoljuk az intézménynek a 

költségvetésének a növelését 3.000 lejes összeggel, egy a Nemzeti Kulturális Alap Hivatal által 

finanszírozott kulturális tervnek, a megnyerésének következtébe, a 4/8/a melléklet szerint. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 2903/12.02.2018. sz. alatt iktatott átirat alapján, a Maros Megyei 

Rendőr Felügyelőség kérvényezi a Maros Megyei Tanácstól, a jogszabályok alapján gyakorolt 

hatáskör szerint, amelyek alapján a két intézmény meg vannak szervezve és működnek, egyes 

megoldásoknak az azonosítását, a Maros megye, Marosvásárhely Călărașilor utca 26-28 sz. alatti 
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ingatlannak a kondicionáló berendezésének a meghibásodásának a kijavításából álló beruházásnak a 

közös kivitelezésének az érdekébe. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”c” és ”e” betű rendelkezéseinek értelmébe, a 

Maros Megyei Tanács kezeli, a hatáskör és a törvény körülményei szerint, a megye vagyonát. 

Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanács alapokat utalhat ki, a Maros Megye tulajdonában 

levő rész határai között, vagyis 24,8% az egész ingatlannak kiszámolt beruházásnak az összegéből. 

Az első fázisban, a Beavatkozási Munkálatok Véleményezési Dokumentációjának (D.A.L.I.) a 

megbecsült értéke 25.000 lej, amelyből a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség kötelezi magát a 

dokumentációnak az összértékének a 75,52%-os részének a kiutalására. 

Ami bizonyos beruházási munkálatoknak az elvégzését illeti, a Polgári törvénykönyvnek a 654. 

cikkely előírásai szerint, ”bizonyos jogi előírásoknak vagy ellenkező megegyezéseknek a 

hiányakor, minden társtulajdonos hozzájárul a közös résznek a karbantartásával, javításával és 

működtetésével járó költségekhez, a saját tulajdonrészének az arányéba”. 

A fentiek értelmébe, javasoljuk a Beavatkozási Munkálatok Véleményezési Dokumentációjának 

(D.A.L.I.) szükséges 25.000 lejes összegnek a kiutalását a következő módon: 6.000 lej 

rendelkezésre bocsátása a 84.02 fejezetbe tervezett fejlesztési programoknak a csökkentésével a 

beruházásoknál és a saját jövedelmeknek 19.000 lejjel való növelésével, amelyet a Maros Megyei 

Rendőr Felügyelőség fog kiutalni. 

Hasonlóan, a Kiszolgáló-Beszerzési Szolgálat, az 5355/19.03.2018. sz. belső jegyzékkel kérelmez 

bizonyos újraosztásokat ugyanabban a költségvetési tételben a jóváhagyott beruházási listában. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1/a, 3/17/a, 3/65/a, 3/67/a, 3/80/a, 

3/90, 3/91,3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101 ,3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 

3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 

3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 

3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 

3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 

3/162, 3/163, 4/4/a, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/8/a, 5/1/a, 5/2/a és 8/a .  mellékletekben 

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

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

függesztették a közigazgatási területi egység hirdetőtáblájára az 5596/21.03.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

  5936/23.03.2018 sz. 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros Megye 2018. 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 Közpénzügy Minisztérium a 462553/12.02.2018. sz. átiratával közölte, hogy az egyes pénzügyi-

költségvetési intézkedésekre vonatkozó 3/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet II. cikkely 4. pont 

előírásai szerint, abban az esetben, amikor az alkalmazott által fizetendő szociális biztosítási 

hozzájárulás, amelyet az utólag módosított és kiegészített Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. 

sz. törvény 146. cikkely (5) bekezdés szerint volt kiszámolva, kisebb mint ugyanannak a cikkelynek 

az (5
1
) bekezdése szerint megállapított szociális biztosítási hozzájárulás, a különbözetet az 

alkalmazó/a jövedelem fizetője fogja fizetni az alkalmazottnak/jövedelem kedvezményezettjének a 

nevébe. Következésképpen, ezeknek a költségeknek a kiadásoknak a gazdasági osztályozásában 

való kiemelésének érdekébe, I. cím „Kiadások a személyzettel” 10-es kód, „Hozzájárulások” 10.03 

kód, beiktatják az „Alkalmazó által fizetett hozzájárulások az alkalmazottnak a nevébe” kód 

10.03.08. Javasoljuk ezeket, a módosításokat a 3. és 4. számú mellékletek szerint.  

A Maros Megyei Tanácsnak a 23/2018. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei Tanácsnak 

a részvételét egyes megyei érdekeltségű kulturális és szociális tevékenységnek a szervezésében, 

lebonyolításában és finanszírozásában, javasoljuk a tevékenységenkénti részletezésnek a 

jóváhagyását a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/90-től a 3/163 számúig. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház a 4286/16.03.2018. sz. átiratával, kéri a saját jövedelmek és 

kiadások csökkentését 2.705.000 lejes összeggel, az Egészségügyi tevékenységek jövedelmeinek, a 

csökkenésének következtébe, valamint az országos egészségügyi programból való jövedelmeknek a 

növelését, a Maros Megyei Egészségügyi Biztosító Pénztárral kötött szerződések szerint. 

A Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház, a 3898/15.03.2018. sz. 

átiratával kérvényez bizonyos újraosztást ugyanabban a jóváhagyott költségvetési tétel keretében. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a 4/a, 5/1/a és 5/2/a mellékletek szerint. 

Tekintettel a ”Vatra” Folyóirat 4680/09.03.2018. sz. átiratra, javasoljuk az intézménynek a 

költségvetésének a növelését 3.000 lejes összeggel, egy a Nemzeti Kulturális Alap Hivatal által 

finanszírozott kulturális tervnek, a megnyerésének következtébe, a 4/8/a melléklet szerint. 

A Maros Megyei Tanácsnál a 2903/12.02.2018. sz. alatt iktatott átirat alapján, a Maros Megyei 

Rendőr Felügyelőség kérvényezi a Maros Megyei Tanácstól, a jogszabályok alapján gyakorolt 

hatáskör szerint, amelyek alapján a két intézmény meg vannak szervezve és működnek, egyes 

megoldásoknak az azonosítását, a Maros megye, Marosvásárhely Călărașilor utca 26-28 sz. alatti 
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ingatlannak a kondicionáló berendezésének a meghibásodásának a kijavításából álló beruházásnak a 

közös kivitelezésének az érdekébe. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”c” és ”e” betű rendelkezéseinek értelmébe, a 

Maros Megyei Tanács kezeli, a hatásköre és a törvény körülményei szerint, a megye vagyonát. 

Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanács alapokat utalhat ki, a Maros Megye tulajdonában 

levő rész határai között, vagyis 24,8% az egész ingatlannak kiszámolt beruházásnak az összegéből. 

Az első fázisban, a Beavatkozási Munkálatok Véleményezési Dokumentációjának (D.A.L.I.) a 

megbecsült értéke 25.000 lej, amelyből a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség kötelezi magát a 

dokumentációnak az összértékének a 75,52%-os részének a kiutalására. 

Ami bizonyos beruházási munkálatoknak az elvégzését illeti, a Polgári törvénykönyvnek a 654. 

cikkely előírásai szerint, ”bizonyos jogi előírásoknak vagy ellenkező megegyezéseknek a 

hiányakor, minden társtulajdonos hozzájárul a közös résznek a karbantartásával, javításával és 

működtetésével járó költségekhez, a saját tulajdonrészének az arányéba”. 

A fentiek értelmébe, javasoljuk a Beavatkozási Munkálatok Véleményezési Dokumentációjának 

(D.A.L.I.) szükséges 25.000 lejes összegnek a kiutalását a következő módon: 6.000 lej 

rendelkezésre bocsátása a 84.02 fejezetbe tervezett fejlesztési programoknak a csökkentésével a 

beruházásoknál és a saját jövedelmeknek 19.000 lejjel való növelésével, amelyet a Maros Megyei 

Rendőr Felügyelőség fog kiutalni. 

Hasonlóan, a Kiszolgáló-Beszerzési Szolgálat, az 5355/19.03.2018. sz. belső jegyzékkel kérelmez 

bizonyos újraosztásokat ugyanabban a költségvetési tételben a jóváhagyott beruházási listában. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1/a, 3/17/a, 3/65/a, 3/67/a, 3/80/a, 

3/90, 3/91,3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 3/97, 3/98, 3/99, 3/100, 3/101 ,3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 

3/106, 3/107, 3/108, 3/109, 3/110, 3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/115, 3/116, 3/117, 3/118, 3/119, 

3/120, 3/121, 3/122, 3/123, 3/124, 3/125, 3/126, 3/127, 3/128, 3/129, 3/130, 3/131, 3/132, 3/133, 

3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 3/138, 3/139, 3/140, 3/141, 3/142, 3/143, 3/144, 3/145, 3/146, 3/147, 

3/148, 3/149, 3/150, 3/151, 3/152, 3/153, 3/154, 3/155, 3/156, 3/157, 3/158, 3/159, 3/160, 3/161, 

3/162, 3/163, 4/4/a, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/8/a, 5/1/a, 5/2/a és 8/a .  mellékletekben. 

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

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

függesztették a közigazgatási területi egység hirdetőtáblájára az 5596/21.03.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 5923/21.03.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 5902/23.03.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését, 

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 Gazdasági Igazgatóság által készített szakjelentésből kitűnik, a Maros Megyei Tanácsnak a 

15/2018. sz. Határozatával jóváhagyott, Maros Megye általános költségvetésének a módosításának 

a szükségessége. 

Így, egyrészt, az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre vonatkozó 3/2018. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet II. cikkely 4. pont előírásai szerint, ”abban az esetben, amikor az alkalmazott 

által fizetendő szociális biztosítási hozzájárulás az (5) bekezdés szerint volt kiszámolva, kisebb mint 

ugyanannak a cikkelynek az (5^1) bekezdése szerint megállapított szociális biztosítási hozzájárulás, 

a különbözetet az alkalmazó/a jövedelem fizetője fogja fizetni az alkalmazottnak/jövedelem 

kedvezményezettjének a nevébe”. Ezeknek a költségeknek, a kiadásoknak a gazdasági 

osztályozásában való kiemelésének érdekébe, I. cím „Kiadások a személyzettel” 10-es kód, 

„Hozzájárulások” 10.03 kód, beiktatják az „Alkalmazó által fizetett hozzájárulások az 

alkalmazottnak a nevébe” kód 10.03.08., amely a Maros Megyei Tanácsnak a 15/2018. sz. 

Határozatának a 3. és 4. sz. mellékleteinek a módosításához vezet. 

Másrészt pedig, az alárendelt intézményeknek egyes harmadfokú hitelutalványozói által kérésére, 

azaz a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, a Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórháznak, a 

”Vatra” Folyóiratnak, valamint a Kiszolgáló – Beszerzési Szolgálatnak, módosításokat javasolnak a 

2018. évi Maros Megye általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó határozatnak a 

mellékleteiben, valamint a Maros Megyei Tanácsnak, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének a 
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jóváhagyására vonatkozó, 23/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a tárgyát képező 

tevékenységeknek a költségvetésének a részletezése. 

A kiigazításra vonatkozó határozattervezetet alávetették a 273/2006. sz. Törvénynek a 39. cikkely 

(3) bekezdés által szabályozott eljárásnak, kifügesztették a közigazgatási területi egységnek az 

értesítőtáblájára, eljárás, amelynek következtébe egyes módosítások jöttek közbe. 

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, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre 

vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 19. cikkely (2) bekezdés szabályozásainak a feltételeinek a 

betartásával, a 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (3) bekezdés ”a” betű előírásaira 

vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a Maros Megye 2018. 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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