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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2018. szeptember 27.-i 

108. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20273/24.09.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezését, 

A 2018. évi állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 78/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

előírásai szerint, 

A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, a 2018. évi állami költségvetésbe foglalt, a kormány 

rendelkezésére álló Költségvetési tartalékalapból, egyes összegeknek a kiutalására vonatkozó 

758/2018. sz. Kormányhatározat előírásainak alapján; 

Figyelembe véve az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 

szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a 

módosítására vonatkozó 101. sz. MMTH előírásait; 

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. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

”1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2018. évi általános konszolidált költségvetését, 720.932.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 858.932.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/h melléklet 

szerint.” 

2. Az 1/g, 2/g, 2/1/g, 2/2/f, 3/1/b, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/14, 3/29/f, 3/33/d, 3/34/c, 3/35/c, 

3/36/c, 3/38/c, 3/39/c, 3/40/c, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/d, 

3/50/d, 3/51/d, 3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/67/f, 

3/80/b, 3/88, 4/e, 5/1/d, 5/2/c, 8/f, 9/c és 10/d mellékletek megváltoznak és az 1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/g, 

3/1/c, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a, 3/14/a, 3/29/g, 3/33/e, 3/34/d, 3/35/d, 3/36/d, 3/38/d, 
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3/39/d, 3/40/d, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/d, 3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 

3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/67/g, 3/80/c, 3/88/a, 

4/f, 5/1/e, 5/2/d, 8/g, 9/d és 10/e mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

3. A 3/172. melléklet után beiktatnak 28 új mellékletet, a 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 

3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 

3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199 és 3/200 számúakat. 

4. A 12. sz. melléklet után beiktatnak egy új mellékletet, a 13. számút. 

II. cikkely Az 1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/g, 3/1/c, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a, 3/14/a, 3/29/g, 3/33/e, 

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

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

3/61/c, 3/67/g, 3/80/c, 3/88/a, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 

3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 

3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 4/f, 5/1/e, 5/2/d, 8/g, 9/d, 10/e, 11/c és 13 mellékletek a jelen 

határozatnak a szerves részei. 

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

138.000.000 lejes összegnek, a 2018-as felhasználására vonatkozó 7/2018. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat 1. és 2. cikkely a következőképpen módosul: 

”1. cikkely Jóváhagyja a felhasználását a 2018. évbe a 73.016.000 lejes összegnek az előző évek 

halmozott többleteiből a fejlesztési szakasznak a finanszírozására.” 

„2. cikkely Jóváhagyja a felhasználását a 2018. évbe a 64.984.000 lejes összegnek az előző évek 

halmozott többleteiből a működési szakasznak a finanszírozására.” 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézményekkel és 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                              1/3 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  20273/24.09.2018. 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 2018. év állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 78/2018. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelettel, a megye költségvetésébe a következő összegeket utalták ki: 

- A jövedelemadóból elkülönített kvóták: 166.000 lej; 

- A jövedelemadóból elkülönített kvótákból kiutalt összegek, a helyi költségvetések 

kiegyensúlyozására: 71.000 lej; 

- A hozzáadott érték adóból elkülönített összegek, a megye szintjén decentralizált költségeknek a 

finanszírozására: 6.162.000 lej, a következőképpen: 

o Romániának az iskolákért programra: 6.259.000 lej; 

o A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt speciális oktatási intézményeknek: 97.000 

lej. 

Javasoljuk ezeknek az összegeknek a megye költségvetésébe való bele foglalását. 

A 23/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozó 101/2018. sz. MMTH-tal jóváhagytak 567.000 lejt egyes megyei közérdekű kulturális és 

szociális tevékenységnek a finanszírozására. Javasoljuk minden tevékenységhez tartozó összegnek a 

megye költségvetésébe való bele foglalását. 

A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, a 2018. évi állami költségvetésbe foglalt, a kormány 

rendelkezésére álló Költségvetési tartalékalapból, egyes összegeknek a kiutalására vonatkozó 

758/2018. sz. Románia Kormányának a határozatával, a egye költségvetésének kiutalták a 

12.248.000 lejes összeget, a gyermek valamint a fogyatékos személy védelem rendszerének a 

fenntartásának a kiadásainak a finanszírozásának a biztosítására. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 20228/2018. sz. átirattal, kéri a 

12.248.000 lejes összegnek a kiutalását, a következőkre: 

- Kiadások a személyzettel: 10.900.000 lej; 

- Kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal: 1.248.000 lej; 

Egyéb kiadások: 100.000 lej. 
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Ugyanakkor, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, javasolja a 700.000 

lejes összegnek az újraosztását, amely rendelkezésre áll az 57.02 ”Szociális támogatás” címen a 

”Kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal” címen. 

Javasoljuk, ezeknek, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a részét képező minden 

alegységére leosztott összegeknek a belefoglalását. 

A Maros Megyei Kórház, a 13082/2018. sz. átirattal, egyes módosításokat kérelmez a Beruházások 

listáján. 

A Műszaki Igazgatóságnak a 19519/2018. sz. Belső jegyzéke szerint, kérelmezik a ”100A plazmás 

vágó invertor” beszerzésnek, a megnevezésének a módosítását, a ”Plazmás vágó berendezés” 

megnevezésre. 

A Maros Megyei Múzeum, az 1327/2018. sz. átirattal, kéri a Beruházási listának a módosítását, a 

jóváhagyott költségvetés keretében. 

A ”Dr. Gheorghe Marinescu ” Municípiumi Kórház, a 13484/2018. sz. átirattal, kéri a javításokra 

számított összegeknek a kiegészítését 120.000 lejjel a ”Neuropszichiátriai Pavilon folyó javítások és 

belső tisztítása (férfi pszichiátria és Neurológia)”. 

Dr. Gheorghe Marinescu ” Municípiumi Kórház, a 13485/2018. sz. átirattal, kéri a beruházási 

listának a kiegészítését 153.500 lejes összeggel a fejlesztési alapból, valamint egyes összegeknek az 

újraelosztását bizonyos beruházási létesítmények között. 

A Terület és Város Rendezési Igazgatóság, a 20157/2018. sz. belső jegyzékkel kéri egy címke 

nyomtatós  másoló gépnek a beszerzését, amelyet 17.000 lejre értékelnek, ezek szükségesek a 

dokumentumok integrált ügykezelési rendszerének a működőképessé tételéhez. A szükséges 

összeget az 51. költségvetési fejezetbe foglalt más felszereléseknél megvalósított megtakarításokból 

fogják újraosztani. 

A Műszaki Igazgatóság, a 20072/2018. sz. belső jegyzékkel, kéri egyes módosításoknak az 

elvégzését ugyanazon fejezet keretében, a Megyei utak 2018. évi munkálatainak a programjában. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat kivitelezési Igazgatóság, a 19455/2018. sz. belső jegyzékkel, 

kéri a szükséges eljárásoknak az elvégzését, a szükséges kifizetéseknek az elvégzéséhez, egy a 

Kerelőszentpál-i zonális lerakatnak a hulladékainak a radioaktivitását felügyelő berendezésnek a 

beszerzésének és felszerelésének az érdekébe, a hulladékok raktározására vonatkozó műszaki 

normatívák jóváhagyásáról szóló 757/2004. sz. Környezetvédelmi és víz gazdálkodási miniszteri 

rendelet mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 415/2018. sz. Környezetvédelmi 

miniszteri rendelet követelményei szerint, a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló 

karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alapból, amelyet az utólag módosított és kiegészített, 

198/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. és 4. cikkely előírásainak értelmébe hoztak létre és 

töltöttek fel. Ennek értelmébe, szükség van a beruházási létesítménynek, a 2018. évi IID alapból 

finanszírozott, ügykezelésbe vagy koncesszióba adott eszközökhöz tartozó Beruházási Tervbe való 

foglalása, a fennebb említett sürgősségi rendelet előírásainak megfelelően. 

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

273/2006. sz. Törvény 39. cikkely 3. bekezdés szerint, a mellékelt határozattervezetet ki 
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függesztették a közigazgatási területi egység hirdetőtáblájára, a 19928/19.09.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KÖLTSÉGVETÉS SZOLGÁLAT 

 

  20274/24.09.2018 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 2018. év állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 78/2018. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelettel, a megye költségvetésébe a következő összegeket utalták ki: 

- A jövedelemadóból elkülönített kvóták: 166.000 lej; 

- A jövedelemadóból elkülönített kvótákból kiutalt összegek, a helyi költségvetések 

kiegyensúlyozására: 71.000 lej; 

- A hozzáadott érték adóból elkülönített összegek, a megye szintjén decentralizált költségeknek a 

finanszírozására: 6.162.000 lej, a következőképpen: 

o Romániának az iskolákért programra: 6.259.000 lej; 

o A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt speciális oktatási intézményeknek: 97.000 

lej. 

Javasoljuk ezeknek az összegeknek a megye költségvetésébe való bele foglalását. 

A 23/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására 

vonatkozó 101/2018. sz. MMTH-tal jóváhagytak 567.000 lejt egyes megyei közérdekű kulturális és 

szociális tevékenységnek a finanszírozására. Javasoljuk minden tevékenységhez tartozó összegnek a 

megye költségvetésébe való bele foglalását. 

A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, a 2018. évi állami költségvetésbe foglalt, a kormány 

rendelkezésére álló Költségvetési tartalékalapból, egyes összegeknek a kiutalására vonatkozó 

758/2018. sz. Románia Kormányának a határozatával, a megye költségvetésének kiutalták a 

12.248.000 lejes összeget, a gyermek, valamint a fogyatékos személy védelem rendszerének a 

fenntartásának a kiadásainak a finanszírozásának a biztosítására. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 20228/2018. sz. átirattal, kéri a 

12.248.000 lejes összegnek a kiutalását, a következőkre: 

- Kiadások a személyzettel: 10.900.000 lej; 

- Kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal: 1.248.000 lej; 

Egyéb kiadások: 100.000 lej. 
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Ugyanakkor, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, javasolja a 700.000 

lejes összegnek az újraosztását, amely rendelkezésre áll az 57.02 ”Szociális támogatás” címen a 

”Kiadások a javakkal és szolgáltatásokkal” címen. 

Javasoljuk, ezeknek, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a részét képező minden 

alegységére leosztott összegeknek a belefoglalását. 

A Maros Megyei Kórház, a 13082/2018. sz. átirattal, egyes módosításokat kérelmez a Beruházások 

listáján amint következnek: 

- A 2018. évi beruházási programban jóváhagyott (a beruházási programnak a 4. pozíciója) ”Fűtési, 

melegvíz, hidegvíz, kanalizálási hálózatnak és szennyvíz kezelő helyi állomásnak a létrehozása 

tervezés + RK végrehajtás, a Gh. Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlanon” beruházási létesítménynek 

a megnevezésének a megváltoztatása, a Fűtési, melegvíz, hidegvíz és kanalizálási hálózatnak a 

generál javítása, a Gh. Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlanon, megnevezésre; 

- A beruházási listára való felvezetése 3 új pozíciónak a saját jövedelmekből: „A Gheorghe 

Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlanon, egy szennyvízkezelő állomásnak, a létrehozásának a 

megvalósíthatósági tanulmánya”, 55.000 lej értékbe, „Étkezési blokk generál javítási munkálatok 

(alagsor) Gyermekklinikai Részleg”, 120.000 lej értékbe, „A típusú mentőautó a páciensek 

szállításához (1 db.)”, 310.000 lej értékbe. 

A Műszaki Igazgatóságnak a 19519/2018. sz. Belső jegyzéke szerint, kérelmezik a ”100A plazmás 

vágó invertor” beszerzésnek, a megnevezésének a módosítását, a ”Plazmás vágó berendezés” 

megnevezésre. 

A Maros Megyei Múzeum, az 1327/2018. sz. átirattal, kéri a Beruházási listának a módosítását, a 

jóváhagyott költségvetés keretében. 

A ”Dr. Gheorghe Marinescu ” Municípiumi Kórház, a 13484/2018. sz. átirattal, kéri a javításokra 

számított összegeknek a kiegészítését 120.000 lejjel a ”Neuropszichiátriai Pavilon folyó javítások és 

belső tisztítása (férfi pszichiátria és Neurológia)”. 

Dr. Gheorghe Marinescu ” Municípiumi Kórház, a 13485/2018. sz. átirattal, kéri a beruházási 

listának a kiegészítését 153.500 lejes összeggel a fejlesztési alapból, valamint egyes összegeknek az 

újraelosztását bizonyos beruházási létesítmények között. 

A Terület és Város Rendezési Igazgatóság, a 20157/2018. sz. belső jegyzékkel kéri egy címke 

nyomtatós  másoló gépnek a beszerzését, amelyet 17.000 lejre értékelnek, ezek szükségesek a 

dokumentumok integrált ügykezelési rendszerének a működőképessé tételéhez. A szükséges 

összeget az 51. költségvetési fejezetbe foglalt más felszereléseknél megvalósított megtakarításokból 

fogják újraosztani. 

A Műszaki Igazgatóság, a 20072/2018. sz. belső jegyzékkel, kéri egyes módosításoknak az 

elvégzését ugyanazon fejezet keretében, a Megyei utak 2018. évi munkálatainak a programjában. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat kivitelezési Igazgatóság, a 19455/2018. sz. belső jegyzékkel, 

kéri a szükséges eljárásoknak az elvégzését, a szükséges kifizetéseknek az elvégzéséhez, egy a 

Kerelőszentpál-i zonális lerakatnak a hulladékainak a radioaktivitását felügyelő berendezésnek a 

beszerzésének és felszerelésének az érdekébe, a hulladékok raktározására vonatkozó műszaki 

normatívák jóváhagyásáról szóló 757/2004. sz. Környezetvédelmi és víz gazdálkodási miniszteri 
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rendelet mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 415/2018. sz. Környezetvédelmi 

miniszteri rendelet követelményei szerint, a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló 

karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alapból, amelyet az utólag módosított és kiegészített, 

198/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 3. és 4. cikkely előírásainak értelmébe hoztak létre és 

töltöttek fel. Ennek értelmébe, szükség van a beruházási létesítménynek, a 2018. évi IID alapból 

finanszírozott, ügykezelésbe vagy koncesszióba adott eszközökhöz tartozó Beruházási Tervbe való 

foglalása, a fennebb említett sürgősségi rendelet előírásainak megfelelően. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/g, 3/1/c, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 

3/12/a, 3/14/a, 3/29/g, 3/33/e, 3/34/d, 3/35/d, 3/36/d, 3/38/d, 3/39/d, 3/40/d, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/d, 

3/44/d, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 3/55/d, 3/56/d, 

3/57/d, 3/58/d, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/67/g, 3/80/c, 3/88/a, 3/173, 3/174, 3/175, 3/176, 3/177, 

3/178, 3/179, 3/180, 3/181, 3/182, 3/183, 3/184, 3/185, 3/186, 3/187, 3/188, 3/189, 3/190, 3/191, 

3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 4/f, 5/1/e, 5/2/d, 8/g, 9/d, 10/e, 11/c 

és 13 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, a 19928/19.09.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 20277/24.09.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 20273/24.09.2018. 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. 

Ezek szerint, ez a módosítás az állam 2018. évi költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 78/2018. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet, amellyel a megye költségvetésének egyes összegeket utaltak ki, a 

2018. évi állami költségvetés által előírt, a Kormány rendelkezésére bocsátott költségvetési tartalék 

alapból egy összegnek a kiutalására vonatkozó 758/2018. sz. Kormány Határozatnak, a helyi 

költségvetéseknek a kiegyensúlyozásáért, amellyel a megye költségvetésének kiutaltak 12.248.000 

lejt, a gyermek, valamint a fogyatékos személy védelem rendszerének a fenntartásának a 

kiadásainak a finanszírozásának a biztosítására és a Maros Megyei Tanácsnak,  egyes megyei 

közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és 

finanszírozásában való részvételének a jóváhagyására vonatkozó 23/2018. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatának az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozó 101/2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat előírásaira van alapozva. 

Hasonlóan, figyelembe véve, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a 

700.000 lejes összegnek az újraosztására vonatkozó javaslatát, valamint az alárendelt 

intézményeknek a harmadrendű hitelutalványozóinak, azaz a Maros Megyei Kórház, a Maros 

Megyei Múzeum, a ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, valamint a Műszaki 

Igazgatóság, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, illetve a Terület és 
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Városrendezési Igazgatóság kéréseit, javasoljuk a 2018. évi, Maros Megye általános költségvetését 

jóváhagyó határozatnak a mellékleteinek a módosítását. 

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. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 80-82. cikkelyeinek, alátámasztva a 30. cikkely előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvek értelmébe, mivel teljesülnek az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

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

feltételei, 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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