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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2018. november 22-i 

134. számú HATÁROZAT 

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye 

közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre 

leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 25067/20.11.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Elemző és Tanácsadó Osztálynak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a 2018. évi állami költségvetési törvény, 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) 

bekezdés ”b” betű és (10) bekezdés és a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságának a 

vezetőjének a 25676/07.11.2018. sz. Döntésének az előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdésének a rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a 918.217,39 lejes összegnek az elosztását a 2018. évre, a működési 

és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből származó tartozások kifizetésére, a tartozások régiségének 

az időrendje szerint, a helyi fejlesztési programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra 

szoruló infrastruktúra projekteknek a támogatására, a jelen határozat szerves részét képező 

melléklet szerint. 

(2) A helyi közigazgatásnak a tanácskozó és végrehajtó hatóságai, amelyeket azoknak a 

közigazgatási területi egységeknek a szintjén hoztak létre, amelyeknek az (1) bekezdés szerint 

osztottak le összegeket, kötelesek azokat kiosztani és felhasználni a törvény által előírt 

rendeltetésük szerint és a jóváhagyott törvényes metodológiáknak a betartásával. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Közpénzügyi Igazgatósággal, a mellékletbe foglalt közigazgatási területi egységekkel 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 
ELNÖK 

 

 

  25067/20.11.2018. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye 

közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre 

leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A 2018. évi állami költségvetési törvény – 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje 

előírásainak megfelelően, létrehoznak egy a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló alapot 

a jövedelmi adónak a 17,25 %-ból. Ez az alap, a 2018. évbe szétosztásra kerül a megye községei, 

városai és municípiumai között, a megyei tanácsnak a határozatával, a működési és/vagy tőke 

kiadások ki nem fizetéséből származó tartozások kifizetésére és a helyi fejlesztési programoknak a 

támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra projekteknek a támogatására. 

Ennek az alapnak az eredeti értéke 14.879.000 lej volt, amelyet teljes egészébe szétosztottak a 

közigazgatási területi egységek között,  a Maros Megyei Tanácsnak az 1/2018. sz. Határozatának az 

1. sz. melléklete szerint. 

A 2/208. sz. Törvény 6. cikkely (10) bekezdés szerint meghatározott feltételek szerint, kibocsátották 

a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak a vezetőjének a 25676/07.11.2018. sz. Döntését, 

amely szerint a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló összeget kiegészítették 918.217,39 

lejjel, ezt kifogják osztani a közigazgatási területi egységek között a Maros Megyei Tanácsnak a 

határozatával, a 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betű előírásai szerint. 

Az összegeknek az elosztásának a megalapozásának érdekébe, a Maros Megyei Tanács elemezte a 

megye közigazgatási területi egységeitől érkezett a folyó évre vonatkozó pénzalap kéréseket. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
GAZDASÁGI ELEMZŐ ÉS TANÁCSADÓ OSZTÁLY 

 

   

 

25069/20.11.2018 sz. 

VI D/1 akta  

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye 

közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre 

leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez  

 

A Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 

2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozó 1/2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. melléklete szerint, a közigazgatási területi egységeknek 

leosztottak 14.879.000 lejes összeget, a működési és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből 

származó tartozások kifizetésére, a tartozásoknak a régiségének az időrendi sorrendjébe, a helyi 

fejlesztési programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra 

projekteknek a támogatására, a 2/2018. sz. – A 2018. évi állami költségvetési törvény 6. cikkely (3) 

bekezdés ”b” betű előírásai szerint. 

A Maros Megyei Tanácsnak, 2018. 11. 07.-én közölték a Maros Megyei Közpénzügyi 

Igazgatóságnak a vezetőjének a 25676/07.11.2018. sz. Döntését, amellyel jóváhagyják, a 2/2018. 

sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betű szerint létrehozott, a Maros Megyei Tanácsnak a 

rendelkezésére álló alapoknak a növelését 918.217,39 lejes összeggel. A fennebb említett döntést, a 

jövedelmi adóból pluszba befolyt összegeknek a figyelembe vételével bocsátották ki, a 2/2018. sz. 

Törvény 6. cikkely (10) bekezdés előírásainak értelmébe. A döntésnek az 1. cikkely és a törvény 6. 

cikkely (3) bekezdés ”b” betű szerint, a közölt összeget a 2018. évre teljes egészébe leosztják, a 

Maros Megyei Tanácsnak a határozatával, a működési és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből 

származó tartozások kifizetésére, a tartozásoknak a régiségének az időrendi sorrendjébe, a helyi 

fejlesztési programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra 

projekteknek a támogatására. 

Az összegeknek az elosztásának a megalapozásának érdekébe, a Maros Megyei Tanács elemezte a 

megye közigazgatási területi egységeitől érkezett a folyó évre vonatkozó pénzalap kéréseket. 

Elemezve a fennebbieket és a helyi költségvetéseknek a kiigazításának a kötelességét, a 2/2018. sz. 

Törvény 6. cikkely (13) bekezdés előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács által, a közigazgatási 

területi egységeknek jóváhagyott és közölt összegekkel, a Maros Megyei Tanácsnak a 2018. 11. 

22.-i soros ülésének alkalmával, a fent említett döntéssel közölt összegeknek a kiutalásának a 
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szükségességét eredményezi, ezzel biztosítva, a helyi költségvetéseknek, a municípiumi, városi és 

községi végrehajtó és döntéshozó hatóságok által, a folyó év folyamán való összeállításának és 

jóváhagyásának az előzményeit. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Friss Csaba 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 25070/20.11.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye 

közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre 

leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 25067/20.11.2018. 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: 

A 2018. évi állami költségvetési törvény – 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje 

előírásainak megfelelően, létrehoznak egy a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló alapot 

a jövedelmi adónak a 17,25%-ból, amelyet a 6. cikkely (1) bekezdés ”c” betű szerint hoztak létre, 

eredetileg 14.879.000 lej értékbe. 

A Maros Megyei Tanácsnak az 1/2018. sz. Határozat 1. sz. cikkellyel jóváhagyták, 14.879.000 lejes 

összegnek a leosztását a 2018. évre, a működési és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből származó 

tartozások kifizetésére, a tartozásoknak a régiségének az időrendi sorrendjébe, a helyi fejlesztési 

programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra projekteknek a 

támogatására. 

Figyelembe véve, a 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (10) bekezdés előírásai szerint, a jövedelmi 

adóból befolyt plusz összegeket, a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak a vezetőjének a 

Döntésével, jóváhagyták a 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betű előírásai szerint létrehozott alapnak a 

növelését 918.217,39 lejes összeggel. 

A jelen határozattal javasolják jóváhagyásra a fennebb említet összegnek a szétosztását, a megye 

községeinek, városainak és municípiumainak, a működési és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből 

származó tartozások kifizetésére, a tartozásoknak a régiségének az időrendi sorrendjébe, a helyi 

fejlesztési programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra 

projekteknek a támogatására. 

Az összegeknek az elosztásánál figyelembe vették a folyó évre vonatkozó pénzalap kéréseket, 

amelyek a megye közigazgatási területi egységeitől jöttek. 

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 megerősített, 80-82. cikkelye előírásainak a betartásával készítették el. 
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Az előbb bemutatott érvek értelmébe, a 215/2001. sz. Törvénynek a 91. cikkely (3) bekezdés ”a” 

betű előírásaira vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 

1. sz. melléklete szerint, Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek 

a kiegyensúlyozására, a 2018. évre leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 


	Hot134_2018_HU
	Hot134 exp_HU
	hot134 raport spec_HU
	Hot134 raport juridic_HU

