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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2018. június 8.-i 

62. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló, 2018. február 15.-

i 15. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12102/07.06.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 61/2018. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat előírásaira, 

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: 

1. Az 1/c, 2/c, 2/1/c, 3/29/b, 3/33/a, 3/34, 3/35, 3/36, 3/38, 3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 

3/46, 3/47, 3/48, 3/49/b, 3/50/a, 3/51/a, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 3/56, 3/57, 3/58, 3/62, 4/b, 5/1/b és 

5/2/a mellékletek megváltoznak és az 1/d, 2/d, 2/1/d, 3/29/c, 3/33/b, 3/34/a, 3/35/a, 3/36/a, 3/38/a, 

3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 

3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/62/a, 4/c, 5/1/c és 5/2/b mellékletekkel 

lesznek helyettesítve, amelyek a jelen határozatnak a szerves részét képezik. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik az alárendelt intézményekkel, a Maros Megyei Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, a Maros Megyei Klinikai Kórházzal, a Dicsőszentmárton-i 

“Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórházzal és a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma

 



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 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  12102/07.06.2018. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló, 2018. február 15.-

i 15. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 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. 

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

153/2017. sz. Törvény 25. cikkely előírásainak alapján, a munkakörülmények után kapott pótlékok 

valamint a más pótlékoknak a halmozott összege, minden egyes fő-hitelutalványozónak az 

összköltségvetésére számolva, nem haladhatja meg az alapfizetések összegének a 30 %-át. 

Mivel az alárendelt intézmények keretében alkalmazott pótlékok szintjére vonatkozó adatoknak az 

összesítésének következtébe az említett százaléknak a meghaladását állapították meg, szükség van 

ezen a címen, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a Maros Megyei 

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

kifizetendő összegeknek a havi korlátozására, amint következik: 

- 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 

A fennebb említett összegek, amelyek a pótlékoknak, a visszatérítéseknek, a kiegészítéseknek, a 

jutalmaknak, a juttatásoknak és a járandóságoknak az összegét képezik, amelyek 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 képezik, mint havi keret 

voltak jóváhagyva, a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 

61/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. Hasonlóan, ugyanazzal a normatív okirattal 

meghatároztak egy, három munkanapos határidőt, a fennebb említett intézményeknek a 

javaslatainak az összeállításához, amelyekkel gyakorlatba ültessék a jóváhagyott havi kereteket. 

A fennebbiek következtébe, a 11044/24.05.2018. sz., 11.467/30.05.2018. sz. és 11.052/24.05.2018. 

sz. átiratokkal, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Maros Megyei 

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

megküldték a Megyei Tanácsnak az Iktatójába, a saját költségvetésüknek a kért kiegészítési 

javaslataikat. 
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A 2018. évben, az I. szesszió keretében, a megyei érdekeltségű, szociális támogatási egységeket 

alapító és ügykezelő, azon egyesületek és alapítványok által, amelyeknek elfogadták a 

kontesztálásaikat, a megküldött programoknak és projekteknek a jóváhagyására vonatkozó 

2/06.06.2018. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanácsnak a 33/29.03.2018. sz. Határozatával 

kinevezett elbírálási és kiválasztó bizottság, jóváhagyta az első szesszió keretébe benyújtott 

pályázatoknak a finanszírozását, amelyeknek el fogadták a kontesztálásaikat. Javasoljuk, 23.000 

lejes összegnek a belefoglalását a 68.02.50 fejezetbe ”Szociális támogatási pályázatok”. 

A javasolt módosítások megtalálhatóak az 1/d, 2/d, 2/1/d, 3/29/c, 3/33/b, 3/34/a, 3/35/a, 3/36/a, 

3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/b, 3/50/b, 

3/51/b, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/62/a, 4/c, 5/1/c és 5/2/b 

mellékletekben. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

  12109/07.06.2018 sz. 

 

SZAKJELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló, 15/2018. február 

15. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 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. 

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

153/2017. sz. Törvény 25. cikkely előírásainak alapján, a munkakörülmények után kapott pótlékok 

valamint a más pótlékoknak a halmozott összege, minden egyes fő-hitelutalványozónak az 

összköltségvetésére számolva, nem haladhatja meg az alapfizetések összegének a 30 %-át. 

Mivel az alárendelt intézmények keretében alkalmazott pótlékok szintjére vonatkozó adatoknak az 

összesítésének következtébe az említett százaléknak a meghaladását állapították meg, szükség van 

ezen a címen, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a Maros Megyei 

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

kifizetendő összegeknek a havi korlátozására, amint következik: 

- 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 

A fennebb említett összegek, amelyek a pótlékoknak, a visszatérítéseknek, a kiegészítéseknek, a 

jutalmaknak, a juttatásoknak és a járandóságoknak az összegét képezik, amelyek 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 képezik, mint havi keret 

voltak jóváhagyva, a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 

61/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. Hasonlóan, ugyanazzal a normatív okirattal 

meghatároztak egy, három munkanapos határidőt, a fennebb említett intézményeknek a 

javaslatainak az összeállításához, amelyekkel gyakorlatba ültessék a jóváhagyott havi kereteket. 

A fennebbiek következtébe, a 11044/24.05.2018. sz., 11.467/30.05.2018. sz. és 11.052/24.05.2018. 

sz. átiratokkal, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Maros Megyei 

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

megküldték a Megyei Tanácsnak az Iktatójába, a saját költségvetésüknek a kért kiegészítési 

javaslataikat. 

A 2018. évben, az I. szesszió keretében, a megyei érdekeltségű, szociális támogatási egységeket 

alapító és ügykezelő, azon egyesületek és alapítványok által, amelyeknek elfogadták a 

kontesztálásaikat, a megküldött programoknak és projekteknek a jóváhagyására vonatkozó 
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2/06.06.2018. sz. Határozatával, a Maros Megyei Tanácsnak a 33/29.03.2018. sz. Határozatával 

kinevezett elbírálási és kiválasztó bizottság, jóváhagyta az első szesszió keretébe benyújtott 

pályázatoknak a finanszírozását, amelyeknek el fogadták a kontesztálásaikat. Javasoljuk, 23.000 

lejes összegnek a belefoglalását a 68.02.50 fejezetbe ”Szociális támogatási pályázatok”. 

A javasolt módosítások megtalálhatóak az 1/d, 2/d, 2/1/d, 3/29/c, 3/33/b, 3/34/a, 3/35/a, 3/36/a, 

3/38/a, 3/39/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/b, 3/50/b, 

3/51/b, 3/52/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/56/a, 3/57/a, 3/58/a, 3/62/a, 4/c, 5/1/c és 5/2/b 

mellékletekben. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida tanácsadó 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 12110/07.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló, 15/2018. február 

15. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 12102/07.06.2018. 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 közalapokból fizetett személyzetnek a bérezésére vonatkozó 

153/2017. sz. Törvény 25. cikkely előírásainak alapján, a munkakörülmények után kapott pótlékok 

valamint a más pótlékoknak a halmozott összege, minden egyes fő-hitelutalványozónak az 

összköltségvetésére számolva, nem haladhatja meg az alapfizetések összegének a 30 %-át. 

A Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentéséből, kitűnik, hogy az alárendelt intézmények keretében 

alkalmazott pótlékok szintjére vonatkozó adatoknak az összesítésének következtébe az előbb 

említett 30%-nak a meghaladását állapították meg, tény, amely az ezen a címen, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak és a 

Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórháznak kifizetendő összegeknek a 

havi korlátozásához vezetett, úgy ahogy jóváhagyták őket, a Maros Megye 2018. évi általános 

költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 61/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal. 

A fennebb említett közigazgatási okirat szerint, az illető intézmények kötelesek voltak 3 

munkanapon belül összeállítani, a jóváhagyott havi határértékeknek a gyakorlatba ültetésére 

vonatkozó javaslataikat, amelyeket a jelen határozattal fognak jóváhagyni. 

Hasonlóan, javasolják a költségvetésbe való bele foglalását a 23.000 lejes összegnek, amely 

szükséges, a szociális támogatás terén, a nem visszatérítendő finanszírozásoknak az odaítélési 

eljárásának az első szessziójának, a keretébe benyújtott kontesztálásoknak az elfogadásának a 

következtébe. 

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. 
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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 az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 

2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a 

meghatározásáról szóló, 15/2018. február 15. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 

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

Megyei Tanács plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 
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