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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2018. június 28.-i 

67. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 13387/22.06.2018. 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, 728.241.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 805.246.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/e melléklet 

szerint.” 

2. Az 1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/c, 3/1, 3/17/b, 3/18, 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, 3/59, 3/60, 3/61, 3/65/a, 3/67/c, 3/73, 3/164, 4/c, 4/2, 

4/3/b, 4/6/a, 5/2/b, 8/c, 9 és 10/b mellékletek megváltoznak és az 1/e, 2/e, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/a, 3/17/c, 

3/18/a, 3/29/d, 3/33/c, 3/34/b, 3/35/b, 3/36/b, 3/38/b, 3/39/b, 3/40/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 

3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 3/57/b, 

3/58/b, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/65/b, 3/67/d, 3/73/a, 3/164/a, 4/d, 4/2/a, 4/3/c, 4/6/b, 5/2/c, 8/d, 9/a 

és 10/c mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik az alárendelt intézményekkel, 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
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  13387/22.06.2018. 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 Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztérium keretében működő Nemzeti Identitás Hivatala 

jóváhagyott, a Centenáriumi Minisztériumközi Bizottságnak a Döntése alapján, 39.000 lejes 

összeget a következő programoknak a finanszírozására: 

- ”Az Első Világháború a filmművészetben”, 10.000 lej értékbe a Maros Megyei Könyvtárnak; 

- ”Az Első Világháború számokban, képekben és dokumentumokban – kiállítás”, 4.000 lej értékbe a 

Maros Megyei Könyvtárnak; 

- ”A Maros Megyei románoknak a Nagy Egyesülésen való részvételével kapcsolatos új 

információk” könyvnek az összeállítása és kiadása, 25.000 lej értékbe a Maros Megyei Múzeum. 

Javasoljuk Maros Megyének a költségvetésének a növelését ezzel a 39.000 lejes összeggel. 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház a 13089/20.06.2018. sz. 

átiratával kérte a bevételi és kiadási költségvetésnek a kiegészítését 5.670.000 lejes összeggel, a 

FNUASS támogatásoknak, a szponzorálásokból származó jövedelmeknek a növelésének a 

következtébe, valamint a DSP-vel, a TBC nemzeti programra vonatkozó, megkötött szerződésnek a 

növelésének köszönhetően. Hasonlóan, a 13.084/20.06.2018. sz. átirattal az intézmény kérte a saját 

jövedelmeiből való kiegészítést 50.000 lejjel a ”Az igazgatási pavilonnak a folyó javításai és belső 

tisztítása”.  

A Maros Megyei Szociális Támogatási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 13.220/21.06.2018. 

sz. átirattal kérte a költségvetésnek a növelését 4.000.000 lejes összeggel, amelyből 1.988.000 lej a 

személyzeti kiadásokra és 2.012.000 lej javakra és szolgáltatásokra. A szükséges összeget 

rendelkezésre bocsátották a 74.02 ”Környezetvédelem” fejezetben, a ”Maros Megyei Szilárd 

Hulladék Integrált Kezelésének a Rendszerétől”. 

A Terület- és Városrendezési Igazgatóság – Informatika Osztálya, a 12.532/16.06.2018. sz. belső 

jegyzékkel kérte az 50.000 lejes összegnek a kiutalását, informatikai felszereléseknek a 

beszerzésének érdekébe, valamint két mobil légkondicionáló egységnek a beszerzésére, amelyek 

szükségesek a szervereknek a szobájának jó körülmények között való működésének érdekébe, 

ahova a hálózatnak a legfontosabb összetevői vannak elhelyezve, azaz az adat és applikáció szerver, 

valamint a rendszer aktív elemei (szvvitch-ek, hub-ok. Transceiverek, stb.) 
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A Műszaki Igazgatóság – Beavatkozási Adminisztratív Szolgálat, a 11.891/06.06.2018. sz. belső 

jegyzékkel, kéri  3.000 lej összegnek az újrahelyezését, a Beruházási programban, a munka 

szerszámokat és felszereléseket képező pozíciók között. 

Hasonlóan, a Munkálat Követési Szolgálat a Műszaki Igazgatóság keretéből, a 13.115/20.06.2018. 

sz. Belső jegyzékkel, áthelyezéseket kérelmez a Megyei utak munkálatainak a programjában, 

30.000 lejes összeggel. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság a 13.882/22.06.2018. sz. Belső 

jegyzéke szerint, kéri 6.300.000 lejes összegnek a kiutalását a ”Maros Megyei szilárd hulladék 

integrált kezelésének a rendszere” (Maros megyei SMIDS) projektnek a fenntartására. A szükséges 

összeget a 84.02 fejezet ”Szállítás”, az ”Utak és hidak” fejlesztési programokból bocsátották 

rendelkezésre. 

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 13173/20.06.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

A javasolt módosítások megtalálhatóak az 1/e, 2/e, 2/1/e, 2/2/d, 3/1/a, 3/17/c, 3/18/a, 3/29/d, 3/33/c, 

3/34/b, 3/35/b, 3/36/b, 3/38/b, 3/39/b, 3/40/b, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 

3/48/b, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/a, 3/60/a, 

3/61/a, 3/65/b, 3/67/d, 3/73/a, 3/164/a, 4/d, 4/2/a, 4/3/c, 4/6/b, 5/2/c, 8/d, 9/a és 10/c mellékletekben. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

  13388/22.06.2018 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 Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztérium keretében működő Nemzeti Identitás Hivatala 

jóváhagyott, a Centenáriumi Minisztériumközi Bizottságnak a Döntése alapján, 39.000 lejes 

összeget a következő programoknak a finanszírozására: 

- ”Az Első Világháború a filmművészetben”, 10.000 lej értékbe a Maros Megyei Könyvtárnak; 

- ”Az Első Világháború számokban, képekben és dokumentumokban – kiállítás”, 4.000 lej értékbe a 

Maros Megyei Könyvtárnak; 

- ”A Maros Megyei románoknak a Nagy Egyesülésen való részvételével kapcsolatos új 

információk” könyvnek az összeállítása és kiadása, 25.000 lej értékbe a Maros Megyei 

Múzeumnak. 

Javasoljuk Maros Megyének a költségvetésének a növelését ezzel a 39.000 lejes összeggel. 

A Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház a 13089/20.06.2018. sz. 

átiratával kérte a bevételi és kiadási költségvetésnek a kiegészítését 5.670.000 lejes összeggel, a 

FNUASS támogatásoknak, a szponzorálásokból származó jövedelmeknek a növelésének a 

következtébe, valamint a DSP-vel, a TBC nemzeti programra vonatkozó, megkötött szerződésnek a 

növelésének köszönhetően. Hasonlóan, a 13.084/20.06.2018. sz. átirattal az intézmény kérte a saját 

jövedelmeiből való kiegészítést 50.000 lejjel a ”Az igazgatási pavilonnak a folyó javításai és belső 

tisztítása”.  

A Maros Megyei Szociális Támogatási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 13.220/21.06.2018. 

sz. átirattal kérte a költségvetésnek a növelését 4.000.000 lejes összeggel, amelyből 1.988.000 lej a 

személyzeti kiadásokra és 2.012.000 lej javakra és szolgáltatásokra. A szükséges összeget 

rendelkezésre bocsátották a 74.02 ”Környezetvédelem” fejezetben, a ”Maros Megyei Szilárd 

Hulladék Integrált Kezelésének a Rendszerétől”. 

A Terület- és Városrendezési Igazgatóság – Informatika Osztálya, a 12.532/16.06.2018. sz. belső 

jegyzékkel kérte az 50.000 lejes összegnek a kiutalását, informatikai felszereléseknek a 

beszerzésének érdekébe, valamint két mobil légkondicionáló egységnek a beszerzésére, amelyek 

szükségesek a szervereknek a szobájának jó körülmények között való működésének érdekébe, 

ahova a hálózatnak a legfontosabb összetevői vannak elhelyezve, azaz az adat és applikáció szerver, 

valamint a rendszer aktív elemei (szvvitch-ek, hub-ok. Transceiverek, stb.) 
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A Műszaki Igazgatóság – Beavatkozási Adminisztratív Szolgálat, a 11.891/06.06.2018. sz. belső 

jegyzékkel, kéri  3.000 lej összegnek az újrahelyezését, a Beruházási programban, a munka 

szerszámokat és felszereléseket képező pozíciók között. 

Hasonlóan, a Munkálat Követési Szolgálat a Műszaki Igazgatóság keretéből, a 13.115/20.06.2018. 

sz. Belső jegyzékkel, áthelyezéseket kérelmez a Megyei utak munkálatainak a programjában, 

30.000 lejes összeggel. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság a 13.282/22.06.2018. sz. Belső 

jegyzéke szerint, kéri 6.300.000 lejes összegnek a kiutalását a ”Maros Megyei szilárd hulladék 

integrált kezelésének a rendszere” (Maros megyei SMIDS) projektnek a fenntartására. A szükséges 

összeget a 84.02 fejezet ”Szállítás”, az ”Utak és hidak” fejlesztési programokból bocsátották 

rendelkezésre. 

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 13173/20.06.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

 

 

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 

 

 13403/22.06.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 13387/22.06.2018. 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 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, egy részt a Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztérium keretében működő Nemzeti Identitás 

Hivatala jóváhagyott, a Centenáriumi Minisztériumközi Bizottságnak a Döntése alapján, 39.000 

lejes összeget az ezzel az alkalommal szervezett programoknak a finanszírozására, amelynek 

értelmébe javasolták Maros Megyének a költségvetésének a növelését azzal az összeggel. 

Másrészt, az alárendelt intézmények egyes másod/harmad rendű hitelutalványozói, azaz a 

Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a Maros Megyei Szociális 

Támogatási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Terület- és Városrendezési Igazgatóság, 

a Műszaki Igazgatóság kérésére, javaslatokat tesznek a Maros Megye 2018. évi általános 

költségvetését jóváhagyó határozatnak a mellékleteinek a módosítására. 

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 nem jöttek közbe módosítások. 

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. 
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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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