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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2018. október 24.-i 

121. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 22544/19.10.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezését, 

Tekintettel, a nem emberi fogyasztásra szánt, állati eredetű melléktermékeknek a neutralizálási 

tevékenységének a megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 24/2016. sz. Kormányrendelet 

előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 551/2018. sz. 

Kormányhatározatra, 

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, 723.874.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 861.874.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/h melléklet 

szerint.” 

2. Az 1/h, 2/h, 2/1/h, 2/2/g, 3/9/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/17/d, 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, 3/70/a, 

3/72/a, 3/169, 4/f, 4/8/c, 4/10, 5/1/e, 8/g és 10/e mellékletek megváltoznak és az 1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/h, 

3/9/b, 3/10/b, 3/11/b, 3/17/e, 3/29/h, 3/33/f, 3/34/e, 3/35/e, 3/36/e, 3/38/e, 3/39/e, 3/40/e, 3/41/e, 

3/42/e, 3/43/e, 3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 

3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/67/h, 3/70/b, 3/72/b, 3/169/a, 4/g, 4/8/d, 

4/10/a, 5/1/f, 8/h és 10/f mellékletekkel lesznek helyettesítve. 
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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 4/10. sz. melléklet után beiktatnak egy új mellékletet, a 4/11. számút. 

II. cikkely Az 1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/h, 3/9/b, 3/10/b, 3/11/b, 3/17/e, 3/29/h, 3/33/f, 3/34/e, 3/35/e, 

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

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

3/70/b, 3/72/b, 3/169/a, 4/g, 4/8/d, 4/10/a, 4/11, 5/1/f, 8/h és 10/f 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 68.621.000 lejes összegnek az előző évek 

halmozott többleteiből a fejlesztési szakasznak a finanszírozására.” 

„2. cikkely Jóváhagyja a felhasználását a 2018. évbe a 69.379.000 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
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  22544/19.10.2018. 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 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, a 21715/2018. sz. átirattal, közli 21.000 lejes 

összegnek a kiutalását, az 551/2018. sz. Kormányhatározat szerinti állati eredetű melléktermékek 

neutralizálási tevékenységre. 

A Vatra Folyóirat szerkesztősége kéri a saját költségvetésének a megnövelését 16.000 lejes 

összeggel, egy a Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztérium által kezdeményezett kulturális 

projektnek a fenntartására, amely a Romániai Írók Egyesületén keresztül lesz lebonyolítva – Reviste 

Centenare 2018. A Maros Megyei Könyvtár, egyes újraosztásokat kér ugyanabban a költségvetési 

szakaszban, egy költségvetési javaslat az E finanszírozási forráson, egy a Marosvásárhely 

Municípium Polgármesteri Hivatalával kötött finanszírozási szerződés következtébe, amelynek 

értéke 100.000 lej, könyvbeszerzésre és az American Corner Központnak a költségvetésének 3.000 

lejes összeggel való kiigazításáért, az idén kivitelezésre javasolt programoknak a lebonyolításának 

érdekébe. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, kéri 3.500.000 lejes összegnek a 

kiutalását, a személyzeti kiadásokra, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. pedig, kér 

egyes újraosztásokat, illetve a 31.000 lejes összegnek a plusz kiutalását, a 2018. évi beruházási 

program keretébe. 

A Műszaki Igazgatóság kéri 110.000 lejnek a kiutalását, az Utakra és Hidakra, a Maros Megyei 

Klinikai Kórház pedig kéri a saját bevételi költségvetésének a növelését 2.887.000 lejes összeggel, a 

2. sz. Inkluzíve Oktatású Iskola Központ és a Maros Megyei Múzeum kérvényeznek egyes 

újraelosztásokat ugyanannak a költségvetési szakasz keretébe. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a fennebb kértek 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 

 

  22545/19.10.2018 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 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, a 21715/2018. sz. átirattal, közli 21.000 lejes 

összegnek a kiutalását, az 551/2018. sz. Kormányhatározat szerinti állati eredetű melléktermékek 

neutralizálási tevékenységre. 

A Vatra Folyóirat szerkesztősége kéri a saját költségvetésének a megnövelését 16.000 lejes 

összeggel, egy a Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztérium által kezdeményezett kulturális 

projektnek a fenntartására, amely a Romániai Írók Egyesületén keresztül lesz lebonyolítva – Reviste 

Centenare 2018. 

Javasoltatik Maros Megye költségvetésének a megnövelése az illető összegekkel. 

A Maros Megyei Könyvtár, a 21689/11.10.2018. sz. átirattal, egyes újraosztásokat kér ugyanabban 

a költségvetési szakaszban, a 21691/11.10.2018. sz. átirattal pedig, egy költségvetési javaslat az E 

finanszírozási forráson, egy a Marosvásárhely Municípium Polgármesteri Hivatalával kötött 

finanszírozási szerződés következtébe, amelynek értéke 100.000 lej, könyvbeszerzésre. 

Hasonlóan, a 21690/11.10.2018. sz. átirattal a Maros Megyei Könyvtár, kéri az American Corner 

Központnak a költségvetésének 3.000 lejes összeggel való növelését, az idén kivitelezésre javasolt 

programoknak a lebonyolításának érdekébe. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a fennebb említett kérések szerint. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 21954/15.10.2018. sz. átirattal, 

kéri 3.500.000 lejes összegnek a kiutalását, a személyzeti kiadásokra. 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V., a 22305/18.10.2018. sz. átirattal, kéri a 31.000 

lejes összegnek a plusz kiutalását, a repülőgépeknek a jégmentesítő berendezéseinek az 

újrakonfigurálására. 

Javasoljuk a fennebb említett összegeknek a kiutalását. 

A Műszaki Igazgatóság, a 21766/12.10.2018. sz. Belső Jegyzékkel, kéri 110.000 lejnek a kiutalását, 

az Utakra és Hidakra, a működési szakaszba, a fejlesztési szakasznak az ugyanazzal az összeggel 

való csökkentésével. 

A 22100/16.10.2018. sz. átirattal, a Maros Megyei Klinikai Kórház, kéri a saját bevételi 

költségvetésének a növelését 2.887.000 lejes összeggel, új szerződéseknek a megkötésének 
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következtébe, a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral és a Maros Megyei Közegészségügyi 

Igazgatósággal megkötött új szerződések következtébe. 

A 2. sz. Inkluzíve Oktatású Iskola Központ, a 22005/16.10.2018. sz. átirat alapján egyes 

újraelosztásokat kér ugyanannak a költségvetési szakasz keretében. 

A Maros Megyei Múzeum, a 21244/05.10.2018. sz. átirat szerint, kéri egyes újraelosztásokat kér 

ugyanannak a költségvetési szakasz keretében a 2018. évre. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a fennebb említett kérések szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/i,2/i, 2/1/i, 2/2/h, 3/9/b, 3/10/b, 3/11/b, 3/17/e, 3/29/h,  

3/33/f, 3/34/e, 3/35/e, 3/36/e, 3/38/e, 3/39/e, 3/40/e, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/e, 3/44/e, 3/45/e, 3/46/e, 

3/47/e, 3/48/e,3/49/f, 3/50/f, 3/51/f, 3/52/e, 3/53/e,  3/54/e, 3/55/e, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 

3/60/d, 3/61/d, 3/67/h, 3/70/b, 3/72/b, 3/169/a, 4/g, 4/8/d, 4/10/a, 4/11, 5/1/f,  8/h és 10/f 

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 22182/17.10.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

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 

 

 22548/19.10.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 22544/19.10.2018. 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, ezt a módosítást, a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékek 

neutralizálási tevékenységek megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 24/2016. sz. 

Kormányrendelet előírásainak az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 

551/2018. sz. Kormányhatározat előírásaira alapozzák, amellyel a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Minisztérium közli velünk 21.000 lejes összegnek a kiutalását, az állati eredetű 

melléktermékeknek a neutralizálási tevékenységére. 

Hasonlóan, figyelembe véve az alárendelt intézmények egyes másodrendű/harmadrendű 

hitelutalványozók kéréseit, mint a Vatra Folyóirat, a Maros Megyei Könyvtár, a Maros Megyei 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V., a 

Maros Megyei Klinikai Kórház, a Műszaki Igazgatóság, a 2. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont 

és a Maros Megyei Múzeum, Maros Megyének a 2018. évi költségvetését jóváhagyó határozatnak a 

mellékleteinek a módosítását javasolják. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 
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