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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2018. július 25.-i 

76. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 15690/23.07.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezését, 

Az egyes költségvetési intézkedések és a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 

63. cikkely kiegészítéséről szóló 11/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely szerint, 

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 Érvényesíti a Maros Megyei Tanács Elnökének a Maros Megye 2018. évi 

költségvetésének a 3.500.000 lejjel való növelésére vonatkozó 356/17.07.2018. sz. Rendeletét. 

II. 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, 670.748.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 808.748.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/g melléklet 

szerint.” 

2. Az 1/f, 2/f, 2/1/f, 2/2/e, 3/13, 3/29/c, 3/67/e, 3/72/a, 4/c, 4/8/a, 5/1/c, 8/e, 9, 10/b és 11 

mellékletek megváltoznak és az 1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/13/a, 3/29/d, 3/67/f, 3/72/b, 4/d, 4/8/b, 

5/1/d, 8/f, 9/a, 10/c és 11/a mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

III. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, az előző évek halmozott többletéből származó, 

138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak 

a kassza hiányainak a fedezésére való, 2018-as felhasználására vonatkozó 7/2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a 2. cikkely a következőképpen módosul: 

„2. cikkely Jóváhagyja a felhasználását a 2018. évbe a 60.995.000 lejes összegnek az előző évek 

halmozott töbleteiből a működlsi szakasznak a finanszírozására.” 
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IV. cikkely A jelen határozatot közlik az alárendelt intézményekkel, a Maros Megyei Klinikai 

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 

  15690/23.07.2018. 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 Kormánynak a 11/2018. sz. Sürgősségi Rendeletének a 3. cikkely szerint, egyes költségvetési 

intézkedéseknek a foganatosításának az érdekébe és a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 63. cikkely kiegészítésének az érdekébe, a helyi közigazgatási hatóságok 

felhasználhatják a helyi költségvetésnek a többletét a személyzeti kiadásoknak a finanszírozására is. 

Ennek értelmébe javasoljuk a 60.995.000 lejes összegnek a felhasználását a személyzeti 

kiadásoknak, a hiányának a fedezésének érdekébe. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 82. 

cikkely alapján, javasoljuk a Maros megye 2018. évi költségvetésének a növeléséről szóló 

356/2018. július 17. sz. rendeletnek az érvényesítését, 3.500.000 lejes összeggel. 

A Vatra Folyóirat, a 15000/2018. július 13. sz. átiratával kéri a költségvetésnek a növelését 2.000 

lejjel, plusz jövedelmeknek a megvalósításának következtébe, a közhasznúaknak a kifizetés „Posta, 

telekommunikáció és internet, valamint a „Fűtés, világítás és motorerő”. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház a 14961/13.07.2018. sz. átirattal kéri a 2018. évi beruházásoknak 

a listájának a módosítását, 1.157.000 lejes összeggel való kiegészítését, a ”Bunker és hozzátartozó 

helyiségek tervezése+megvalósítása sugárterápiás laboratóriumnak” beruházási létesítménynek a 

becsült értékének és a listára való felvételét a ”Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlannak a 

manzárdozási létesítményének a tűzbiztonsági engedélyének a megszerzéséhez szükséges műszaki 

dokumentációjának az elkészítési szolgáltatások” beruházási létesítménynek, 80.000 lej értékbe és a 

”16 darab légkondicionáló berendezés” beruházási létesítménynek, 120.000 lej értékbe, a kórháznak 

a saját jövedelmeiből. 

A Dicsőszentmárton-i Dr Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház a 10114/13.07.2018. sz. 

átirattal egyes újraelosztást kérvényez, ugyanabban a jóváhagyott költségvetési szakasz keretébe. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a 3/13/a és 5/1/d sz. mellékletek szerint. 

Hasonlóan, a Műszaki Igazgatóság a 14904/12.07.2018. sz. belső jegyzékkel kéri a 2018. évi 

útprogramnak a növelését 856.000 lejes összeggel, a 10/e melléklet szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/13/a, 3/29/d, 3/67/f, 4/d, 5/1/d, 8/d, 

9/a, 10/c és 11/a mellékletekben. 
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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 15398/18.07.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KÖLTSÉGVETÉS SZOLGÁLAT 

 

  15691/23.07.2018 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. 

Az egyes költségvetési intézkedésekről és a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 63. cikkely kiegészítéséről szóló 11/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. cikkely 

szerint, a helyi közigazgatási hatóságok felhasználhatják a helyi költségevetési többletet a 

személyzeti kiadásoknak a finanszírozására is. Javasoljuk ennek értelmébe a 60.995.000 lejes 

összegnek a felhasználását, a személyzeti kiadásoknak, a hiányának a fedezésére. 

A Kormánynak az 514/13.07.2018. sz. Határozatának alapján, a 356/2018. július 17. sz. 

Rendelettel, jóváhagyták Maros megyének a 2018. költségvetésének a növelését 3.500.000 lej, a 

Sóvárad község területén található, részlegesen megrongálódott, a DJ 135, 43+500 km-nél levő 

fahídnak a kijavítására. Javasoljuk a fenn említett rendeletnek az érvényesítését, az utólag 

módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyek 273/2006. sz. Törvény 82. cikkely szerint. 

A Vatra folyóirat, a 15000/2018. július 13. sz. átirattal, kéri a költségvetés növelését 2.000 lejes 

összeggel, pótjövedelmek megvalósításának következtébe, a „Postai, telekommunikációs és 

internet” szolgáltatásoknak a kifizetésére, valamint „Fűtésre, világításra és motorerőre.” 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 14961/13.07.2018. sz. átirattal, kéri a 2018. évi 

beruházásoknak a listájának a módosítását, 1.157.000 lejes összeggel kiegészítve, a 

”Tervezés+kivitelezés radioterápiás laboratórium bunker és kapcsolódó helyiségek” beruházási 

objektumnak a megbecsült összegéhez és a beruházási listára való felvételét a ”Gheorghe 

Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan manzárdozási objektumnak a tűzvédelmi engedélyének a 

megszerzéséhez szükséges műszaki dokumentációknak az elkészítési szolgáltatása beruházási 

objektumnak 80.000 lej értékbe és a ”16 darab légkondicionáló berendezés” beruházási 

objektumnak 120.000 lej értékbe a kórháznak a saját jövedelmeiből. 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu„ Municípiumi Kórház, a 10114/13.07.2018. sz. 

átirattal, kérelmez egyes újraosztásokat a javításoknál ugyanabban a jóváhagyott költségvetési 

szakasz keretébe. Javasoljuk ezeket a módosításokat a 3/13/a és 5/1/d sz. mellékletek szerint. 

Hasonlóan, a Műszaki Igazgatóság, a 14904/12.07.2018. sz. Belső jegyzékkel kéri a 2018. évi 

útprogramnak a növelését 856.000 lejes összeggel a 10/e sz. melléklet szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak a 1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/13/a, 3/29/d, 3/67/f, 4/d, 5/1/d, 8/d, 

9/a, 10/c és 11/a sz. mellékletekben. 
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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 fennebbiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását. 

 
 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Vaida Gabriela tanácsadó 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 15692/23.07.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 15690/23.07.2018. 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 356/2018. július 17. sz. Rendelettel, az 514/13.07.2018. sz. Kormányhatározat 

alapján, jóváhagyták Maros megyének a 2018. évi költségvetésének a növelését 3.500.000 lejes 

összeggel, a Sóvárad község területén a DJ 135, 43+500 km-nél részlegesen megrongálódott 

fahídnak a feljavítására. 

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

Dicsőszentmárton-i “Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a Vatra Folyóirat, valamint a 

Gazdasági 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 
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