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2018. december 7.-i 

148. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 26588/07.12.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Szakjelentését és a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a Műszaki-

gazdasági szakbizottságnak a véleményezését, 

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/j, 2/j, 2/1/j, 3/33/g, 3/36/f, 3/37/a, 4/h, 5/1/g és 8/i mellékletek megváltoznak és az 1/k, 2/k, 

2/1/k, 3/33/h, 3/36/g, 3/37/b, 4/i, 4/1/d, 5/1/h és 8/j mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Klinikai Kórháznak és a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 
 

ELNÖK nevébe 

Alexandru Cîmpeanu 

Alelnök 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  26588/07.12.2018. 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 Maros Megyei Klinikai Kórház, a 26234/04.12.2018. sz. átirattal, kéri a bevételi és kiadási 

költségvetésnek a növelését 2.193.000 lejjel, új szerződéseknek a megkötésének a következtébe, a 

Maros Megyei Egészségbiztosítási pénztárral, a nemzeti egészségügyi programok keretébe 

(onkológia, endokrinológia, ortopédia) 1.693.000 lej értékbe és a Maros Megyei közegészségügyi 

Igazgatósággal 500.000 lej értékbe, a HIV-SIDA Nemzeti Programra. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 26.233/04.12.2018. sz. átirattal, kéri a 72.000 lejes összegnek 

az újraosztását, a ”Háztartási melegvíznek az elkészítési rendszerének a generál javítása a 

Tüdőklinikán” beruházási létesítménynek a beruházási listára való felvételéhez, valamint egyes 

újraosztásokat a beruházási listán. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 26548/06.12.2018. 

sz. átirattal, a tudomásunkra hozza, hogy a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériuma 

elosztotta megyénként, a 448/2006. sz. Törvény szerinti fogyatékos személyeknek a jogainak a 

kifizetésére szükséges összegeket. Így Maros megyének 4.756.000 lejt osztottak le, ezzel az 

összeggel kiegészítik az intézménynek a 2018. évi költségvetését. 

Javasolják 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 

 

  26589/07.12.2018 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. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 26234/04.12.2018. sz. átirattal, kéri a jövedelmi és kiadási 

költségvetésének a növelését 2.193.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Egészségbiztosítási 

Pénztárral új szerződéseknek a megkötésének a következtébe, 1.693.000 lej értékbe, az országos 

programokra (onkológia, endokrinológia, ortopédia) és a Maros Megyei Közegészségügyi 

Igazgatósággal 500.000 lej értékbe a HIV-SIDA Nemzeti Programra. 

Hasonlóan, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, a 26.233/04.12.2018. sz. átirattal, kéri 72.000 

lejes összegnek az újraosztását, a ”Háztartási melegvíz rendszer generál javítása a Tüdőgyógyászati 

Klinikán” beruházási létesítménynek a beruházási listára való felvételének az érdekébe. 

Ugyanakkor a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 26548/06.12.2018. sz. átirattal közli 

velünk, hogy a Munkaügyi és Társadalmi Egyenlőség Minisztériuma, felosztotta megyénként, a 

fogyatékos személyeknek a járandóságainak a kifizetésére az összegeket, amelyet a 448/2006. sz. 

Törvény ír elő. Ezek szerint Maros megyének kiutaltak 4.756.000 lejt, ezzel az összeggel 

kiegészítve ennek az intézménynek a 2018. évi költségvetését. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a fennebb kérvényezettek szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/k, 2/k, 2/1/k, 3/33/h, 3/36/g, 3/37/b,4/i, 4/1/d, 5/1/h és 8/j 

mellékletekben. 

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

és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 
IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 
Készítette: Florentina Tanțoș tanácsadó 
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 MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 26590/07.12.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 26588/07.12.2018. 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, 

elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az 

alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó 

hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a 

betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket 

határozzuk meg: 

A határozattervezetet kísérő iratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak a 

jóváhagyására vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 19. cikkely (2) bekezdés, 39. cikkely (3) bekezdés, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a fogyatékos személyeknek a jogainak a védelmére 

és a népszerűsítésére vonatkozó 448/2006. sz. Törvény 58. cikkely (11) bekezdés és az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. 

Törvény 91. cikkely (3) bekezdés „a” betű előírásai. 

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, a  Maros Megyei Klinikai Kórháznak a 17928/03.12.2018. sz. és a 

26234/04.12.2018. sz. kérések és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 

a 26548/06.12.2018. sz. kérése  alapján, ez utobbi az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, a fogyatékos személyeknek a jogainak a védelmére és a népszerűsítésére vonatkozó 

448/2006. sz. Törvény 58. cikkely (11) bekezdés előírásai szerint, a fogyatékos személyeknek a 

járandóságainak a kifizetésére szükséges összegeknek az ennek az intézménynek a költségvetésébe 

való belefoglalására vonatkozóan. 
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Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó illetékességi normákat illeti, megjegyezzük, hogy 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, a 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 módosítási javaslatok. 

Ezek szerint, a 39. cikkely (3) és (4) bekezdés előírásai szerint, ”a saját jövedelme és a (2) bekezdés 

szerint szétosztott összegek alapján, a fő hitelutalványozók, a Románia Hivatalos Közlönyének, I. 

Részében, az állami költségvetésnek a közlésétől 15 napon belül, összeállítják a helyi költségvetés 

tervezetet, amelyet a helyi sajtóban tesznek közzé vagy a közigazgatási területi egységnek a 

székhelyén függesztenek ki. A közigazgatási területi egységnek a lakói, ellenvetéseiket 

benyújthatják, a közzététel vagy kifüggesztés időpontjától számított 15 napos határidőn belül. 

(4) A (3) bekezdés által előírt ellenvetéseknek a megküldési határidejének az elteltétől 5 napon 

belül, a helyi költségvetés tervezetet, a fő hitelutalványozó jelentésének és a lakosók által benyújtott 

ellenvetéseknek a kiséretébe, alávetik a döntéshozó hatóságoknak a jóváhagyásának, a fő 

hitelutalványozók által.” 

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. 

A fennebbiek értelmébe, úgy értékeljük, hogy a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének 

a kiigazítására vonatkozó határozattervezet, teljesíti a törvényes feltételeket, hogy alá lehessen vetni 

megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas Szolgálatvezető 
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