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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2018. november 22.-i 

132. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 24997/19.11.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

véleményezését, 

A 2018. évi állami költségvetésben előírt, a Kormány rendelkezésére álló Költségvetési tartalék 

alapból, a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozásának érdekébe, egy összegnek a kiutalására 

vonatkozó 848/2018. sz. Kormányhatározat 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 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, 726.664.000 

lejes összegbe a jövedelmeknél és 864.664.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/j melléklet 

szerint.” 

1. Az 1/i, 2/i, 2/1/i, 2/2/h, 3/1/c, 3/10/b, 3/12/a, 3/29/h, 3/33/f, 3/34/e, 3/35/e, 3/36/e, 3/37, 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, 3/78, 3/80/c, 

3/156, 4/g, 4/1/c, 4/2/b, 4/3/d, 4/5/b, 4/10/a, 4/11, 5/1/f, 8/h, 9/d, 10/f és 11/c mellékletek 

megváltoznak és az 1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/c, 3/12/b, 3/29/i, 3/33/g, 3/34/f, 3/35/f, 3/36/f, 

3/37/a, 3/38/f, 3/39/f, 3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 3/48/f, 3/49/g, 

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

3/78/a, 3/80/d, 3/156/a, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e, 10/g és 11/d 

mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

2. A 3/200. melléklet után beiktatnak három új mellékletet, a 3/201, 3/202 és 3/203 számúakat. 
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II. cikkely Az 1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/c, 3/12/b, 3/29/i, 3/33/g, 3/34/f, 3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 

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

3/51/g, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/f, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/67/i, 3/78, 

3/80/c, 3/156/a, 3/201, 3/202, 3/303, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e, 

10/g és 11/d mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

III. 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 

  25023/19.11.2018. 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 848/2018. sz. Kormányhatározat szerint, kiegészítik a hozzáadott érték adóból elkülönített 

összegeket, a Maros Megye 2018. évi helyi költségvetéseknek, a kiegyensúlyozásának érdekébe 

4.416.000 lejes összeggel, a gyermekvédelmi rendszernek a fenntartására és a fogyatékos felnőtt 

személyeknek a köz központjaiknak a fenntartására. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, kéri az illető összegnek a kiutalását, 

illetve a Fogyatékos személyeknek nyújtott jogoknak a finanszírozásának az átutalásának a 

csökkentését 5.274.000 lejes összeggel. 

A Műszaki Igazgatóság kéri 94.000 lej kiutalását egyes felszereléseknek a beszerzésére, az 

Adminisztratív Beavatkozási Szolgálat részére, az Utak munkálatai Programból ugyanannak az 

összegnek a csökkentésével, a Maros Megyei Klinikai Kórház pedig, kéri a saját jövedelmeinek a 

költségvetésének a növelése 2.328.000 lejes összeggel, a 2. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, a 

Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ, a Maros Megyei Személy Nyilvántartó 

Igazgatóság, a Megyei Jelentőségű Létesítmények Őrző-védő Maros Megyei Szolgálat, a Maros 

Megyei Múzeum és az ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház, kérnek egyes újraosztásokat, 

ugyanannak a költségvetési szakasz keretében. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a fennebb kértek szerint. 

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

határozattervezetet. 

 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

  25024/19.11.2018 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 848/2018. sz. Kormányhatározat szerint, kiegészítik a hozzáadott érték adóból elkülönített 

összegeket, a Maros Megye 2018. évi helyi költségvetéseknek, a kiegyensúlyozásának érdekébe 

4.416.000 lejes összeggel, a gyermekvédelmi rendszernek a fenntartására és a fogyatékos felnőtt 

személyeknek, a közközpontjaiknak a fenntartására. Javasoljuk az illető összeggel való növelését a 

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a költségvetésének, a működési 

szakasznak a finanszírozásának érdekébe. 

Ugyanakkor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 23517/01.11.2018. sz. átirattal közli 

az Átutalások Mellékletének a csökkentését, a fogyatékos személyeknek a 2018. évre nyújtott 

jogoknak a finanszírozására, 5.274.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Kifizetési és Szociális 

Felügyeleti Ügynökségtől kapott 43719/31.10.2018. sz. közlemény alapján. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, a 24208/09.11.2018. sz. átirat alapján, egyes 

újraelosztásokat kérvényez ugyanannak a költségvetési fejezetnek keretében, a közhasznú 

számláknak a kifizetésére. 

A Megyei Jelentőségű Létesítmények Őrző-védő Maros Megyei Szolgálat, a 23989/07.11.2018. sz. 

átirattal, egyes újraelosztásokat kérvényez ugyanannak a költségvetési fejezetnek keretében, a 

javaknál és szolgáltatásoknál, egyes leltári tárgyaknak a beszerzésére és egyes közhasznú 

szolgáltatásoknak a kifizetésére. 

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ, a 24815/16.11.2018. sz. átirattal, 

egyes újraelosztásokat kérvényez ugyanannak a költségvetési fejezetnek a keretében, az albérletre 

vonatkozó számláknak a kifizetésére. 

A Műszaki Igazgatóságnak a 24679/15.11.2018. sz. Belső Jegyzéke szerint, kérik 94.000 lejes 

összegnek a kiutalását, egyes berendezéseknek a beszerzésére, amelyek szükségesek az 

Adminisztratív Beavatkozás Szolgálatnak, a Megyei utak munkálatai 2018. évi programnak 

ugyanazzal az összeggel való csökkentésével. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 24709/15.11.2018. sz. átirattal, kéri a saját jövedelmeinek a 

költségvetésének a növelését 2.328.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztárral kötött új szerződéseknek következtébe, az egészségügyi országos programoknak a 

kiegészítésére, amelyek között: az ízületi instabilitás kezelése, onkológia, protézis behelyezésével 

kezelt ortopédia, stb. 
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A 2. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, a 24639/14.11.2018. sz. átirat alapján, egyes 

újraelosztásokat kérvényez ugyanannak a költségvetési fejezetnek a keretében, a javak és 

szolgáltatásoknál, egyes leltári tárgyaknak a beszerzésére. 

Az ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház, a 24869/16.11.2018. sz. átirattal, egyes újraelosztásokat 

kérvényez ugyanannak a költségvetési fejezetnek a keretében, a javak és szolgáltatásoknál, egyes 

szolgáltatás teljesítéseknek a kifizetésére. 

A Maros Megyei Múzeum, a 24463/13.11.2018. sz. átirat szerint, egyes újraelosztásokat kérvényez 

ugyanannak a költségvetési fejezetnek a keretében, úgy a működési, mint a fejlesztési szakaszban. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 120/2018. sz. Határozatával jóváhagyták a Gyermekek Jogait Védő 

és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötését, a "Támogatás a nevelőszülő 

hálózatnak a megerősítésére" projekt kivitelezésének az érdekébe. 

Ennek a partnerségnek a finanszírozásának érdekébe, javasolják a 2018. évi többéves 

programoknak a listájára való felvételét 1.320.000 lejnek, a TEAM-UP: Haladás a gyermekek 

alternatív gondozásának a minőségére vonatkozóan, megnevezéssel. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 125/2018. sz. Határozatával, módosították az egyes megyei 

közérdekű kulturális és szociális tevékenységek finanszírozásának, a 23/2018. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozatát, módosítva a Maros Megyei Tanács által az intézményekkel és szervezetekkel 

partnerségbe kivitelezett egyes tevékenységet, valamint a lebonyolításoknak az időpontjait. 

Javasolják ezeket a módosításokat a fennebb kértek szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/j, 2/j, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/d,3/10/c,3/12/b,3/29/i, 3/33/g,3/34/f, 

3/35/f, 3/36/f, 3/37/a, 3/38/f, 3/39/f, 3/40/f, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/f, 3/44/f, 3/45/f, 3/46/f, 3/47/f, 

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

3/61/e, 3/67/i, 3/156, 3/201, 3/202, 4/h, 4/1/d, 4/2/c, 4/3/e, 4/5/c, 4/10/b, 4/11/a, 5/1/g, 8/i, 9/e, 10/g 

és11/d 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 24636/14.11.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, a mellékelt határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra 

és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida tanácsadó 

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

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 25025/19.11.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 25023/19.11.2018. 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, a módosítás a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására, a 2018. évi állami 

költségvetésbe foglalt, a Kormány rendelkezésére álló Tartalékalapból egy összegnek a kiutalására 

vonatkozó 848/2018. sz. Kormányhatározat előírásaira alapozzák, Maros Megye költségvetését 

kiegészítették 4.416.000 lejes összeggel, a gyermekvédelmi rendszernek és a fogyatékos felnőtt 

személyeknek a közközpontjainak a fenntartásának az érdekébe. 

Hasonlóan, figyelembe véve az alárendelt intézményeknek egyes másod/harmad rendű 

hitelutalványozóinak a kéréseit, azaz a Maros Megyei Személy Nyilvántartó Igazgatóság, a Megyei 

Jelentőségű Létesítmények Őrző-védő Maros Megyei Szolgálat, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás 

és Tanácsadás Központ, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ, a 2. sz. 

Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, a Maros Megyei Múzeum és a Műszaki Igazgatóság, amelyekkel 

a Maros Megyének a 2018. évi általános 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 módosítási javaslatok. 

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 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

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 Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 
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