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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. május 24.-i 

61. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10982/23.05.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezését, 

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, 722.532.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 799.537.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/c 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 3/165 

számúig”. 

3. Az 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/17/a, 3/29/a, 3/67/b, 3/70, 3/72, 4/1/a, 8/b és 10/a mellékletek 

megváltoznak és az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 4/1/b, 8/c és 10/b 

mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

4. A 3/164. sz. melléklet után beiktatnak egy újat a 3/165. sz. mellékletet. 

5. A 11. sz. melléklet után beiktatnak egy újat a 12. sz. mellékletet. 

II. cikkely Az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 3/165, 4/1/b, 8/c, 10/b és 

12 mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 
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III. cikkely (1) A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a Maros Megyei 

Klinikai Kórháznak és a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak, 

az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzetnek a bérezésére vonatkozó 

153/2007. sz. Törvény 25. cikkely (2) bekezdés által előírt határértéknek a tárgyát képező 

pótlékoknak, visszatérítéseknek, kiegészítéseknek, jutalmaknak, juttatásoknak és járandóságoknak 

az összege nem haladhatja meg a következő havi keretet: 

- Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – 1.673.000 lej/hónap 

- Maros Megyei Klinikai Kórház – 7.064.000 lej/hónap 

- Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház – 907.000 lej/hónap 

(2) A jelen határozatnak az elfogadásától számított 3 munkanapon belül a Maros Megyei Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmárton-i „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, megfogják küldeni a kiigazított költségvetést, annak 

értelmébe. 

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

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmárton-i „Dr. 

Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház 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 

  10982/23.05.2018. 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 következtébe. 

A 10.022/10.05.2018. sz. átirattal a Műszaki Igazgatóság a következő szolgáltatásokra és 

munkálatokra kér alap kiutalást:  

- 650.000 lej, a megyei utaknak a folyó javításaira – foltozásokra;  

- 235.000 lej, ”Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon” (tervezés+kivitelezés); 

- 202.000 lej , ”Esővíz elvezető hálózat újraméretezése a magánlakásokhoz vezető 

elérhetőségeknek az újratervezésével – vidéken” beruházásra; 

- 6.000 lej, ”Esővíz elvezető a repülőtéren – SF fázis” munkálatoknak a tervezési szolgálat. 

A 10154/11.05.2018. és 10114/11.05.2018. sz. átiratokkal, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóság, valamint a Maros Megyei Könyvtár kérik az intézménynek a költségvetésének a 

kiegészítését ugyanazon szakaszok keretében. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 

3/165, 4/1/b, 8/c és 10/b mellékletekben. 

2018.05.10.-én aláíródott a ”Könnyű közúti burkolat a DJ 133 megyei úton Szederjes – Erked – 

Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházási létesítménynek, a Helyi 

Fejlesztési Országos Programból való, finanszírozási szerződés.  

Következésképpen szükség van a költségvetésbe való belefoglalására a kifizetések elvégzésére 

szükséges összegeknek a kiadásokhoz, és az összegeknek, amelyeket a finanszírozótól fognak kapni 

a jövedelmek részbe. 

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 a 10553/17.05.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

  10983/23.05.2018 sz. 

 

SZAKJELENTÉS 

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 következtébe. 

A 10.022/10.05.2018. sz. átirattal a Műszaki Igazgatóság a következő szolgáltatásokra és 

munkálatokra kér alap kiutalást:  

- 650.000 lej, a megyei utaknak a folyó javításaira – foltozásokra;  

- 235.000 lej, ”Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon” (tervezés+kivitelezés); 

- 202.000 lej , ”Esővíz elvezető hálózat újraméretezése a magánlakásokhoz vezető 

elérhetőségeknek az újratervezésével – vidéken” beruházásra; 

- 6.000 lej, ”Esővíz elvezető a repülőtéren – SF fázis” munkálatoknak a tervezési szolgálat. 

A 10154/11.05.2018. és 10114/11.05.2018. sz. átiratokkal, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóság, valamint a Maros Megyei Könyvtár kérik az intézménynek a költségvetésének a 

kiegészítését ugyanazon szakaszok keretében. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/c, 3/17/b, 3/29/b, 3/67/c, 3/70/a, 3/72/a, 

3/165, 4/1/b, 8/c és 10/b mellékletekben. 

2018.05.10.-én aláíródott a ”Könnyű közúti burkolat a DJ 133 megyei úton Szederjes – Erked – 

Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye” beruházási létesítménynek, a Helyi 

Fejlesztési Országos Programból való, finanszírozási szerződés.  

Következésképpen szükség van a költségvetésbe való belefoglalására a kifizetések elvégzésére 

szükséges összegeknek a kiadásokhoz, és az összegeknek, amelyeket a finanszírozótól fognak kapni 

a jövedelmek részbe. 

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 a 10553/17.05.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
Készítette: Ioana Tcaciuc Szolgálatvezető 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 10984/23.05.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 10982/23.05.2018. 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. 

Az alárendelt intézményeknek egyes másod/harmadlagos hitelutalványozóinak, azaz a Maros 

Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság és a Maros Megyei Könyvtár, valamint a Műszaki 

Igazgatóság a kérésére, javasolják annak a határozatnak a mellékletének a módosítását, amellyel 

jóváhagyták Maros Megyének a 2018. évi általános költségvetését. 

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. 
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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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