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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2018. december 17.-i 

150. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 27315/13.12.2018. 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 948/2018. sz. Kormányhatározat szerint; 

A közigazgatási területi egységeknek a részére, a 2018. évi állami költségvetésbe előírt, a Kormány 

rendelkezésére álló Költségvetési tartalékalapból egy összegnek a kiutalására vonatkozó 977/2018. 

sz. Kormányhatározat előírásai szerint, 

Figyelembe véve a Kormánynak a 94/2018. sz. Sürgősségi Rendeletének és az utólag módosított és 

kiegészített, a Romániának az iskolákért a 2017-2023-as periódusba programjának és a 2017-2018-

as tanévben való kivitelezésének a költségvetésének a meghatározásának a jóváhagyására 

vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározatnak az 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, (1) bekezdés b) betű és (3) bekezdésének, a) betű, valamint 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, 769.307.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 907.307.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/l melléklet 

szerint.” 

1. Az 1/k, 2/k, 2/1/k, 2/2/i, 3/1/d, 3/4/a, 3/5/a, 3/8/a, 3/9/b,  3/12/b, 3/17/e, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 

3/21/a, 3/22/a, 3/24/a, 3/31, 3/33/h, 3/34/h, 3/35/f, 3/36/g, 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, 
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3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/e, 3/61/e, 3/65/b, 3/67/g, 3/167, 3/168, 3/201, 4/i, 4/1/d, 4/2/c, 

4/3/e, 4/4/b, 4/5/c, 4/6/c, 4/7/b, 4/8/d, 4/9/a, 5/1/h, 5/2/e, 8/j, 9/e, 10/g és 11/d mellékletek 

megváltoznak és az 1/l, 2/l, 2/1/l, 2/2/j, 3/1/e, 3/4/b, 3/5/b, 3/8/b, 3/9/c,  3/12/c, 3/17/f, 3/18/c, 

3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/b, 3/24/b, 3/31/a, 3/33/i, 3/34/g, 3/35/g, 3/36/h, 3/38/g, 3/39/g, 3/40/g, 

3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 3/44/g, 3/45/g, 3/46/g, 3/47/g, 3/48/g, 3/49/h, 3/50/h, 3/51/h, 3/52/g, 3/53/g, 

3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/f, 3/60/f, 3/61/f, 3/65/c, 3/67/h, 3/167/a, 3/168/a, 

3/201/a, 4/j, 4/1/e, 4/2/d, 4/3/f, 4/4/c, 4/5/d, 4/6/d, 4/7/c, 4/8/e, 4/9/b, 5/1/i, 5/2/f, 8/k, 9/f, 10/h és 

11/e mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

2. A 3/203. melléklet után beiktatnak egy új mellékletet, a 3/204 számút. 

II. cikkely Az 1/l, 2/l, 2/1/l, 2/2/j, 3/1/e, 3/4/b, 3/5/b, 3/8/b, 3/9/c,  3/12/c, 3/17/f, 3/18/c, 3/19/b, 

3/20/b, 3/21/b, 3/22/b, 3/24/b, 3/31/a, 3/33/i, 3/34/g, 3/35/g, 3/36/h, 3/38/g, 3/39/g, 3/40/g, 3/41/g, 

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

3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/f, 3/60/f, 3/61/f, 3/65/c, 3/67/h, 3/167/a, 3/168/a, 3/201/a, 3/204, 

4/j, 4/1/e, 4/2/d, 4/3/f, 4/4/c, 4/5/d, 4/6/d, 4/7/c, 4/8/e, 4/9/b, 5/1/i, 5/2/f, 8/k, 9/f, 10/h és 11/e 

mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

III. cikkely (1) Jóváhagyja 73.00 lejes összegnek az átutalását Nyárádszereda Város helyi 

költségvetésének, a közigazgatási területi egységnek a szintjén a Románia programja az iskolákért 

keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás normál 

programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak, a friss 

gyümölcs és zöldség, a tej és tejtermékek és a péktermékeknek az ingyenes kiosztásának érdekébe, 

a 2018.09.10.-2018.12.21. időszakra. 

(2) A Nyárádszereda Város szintjén létrejött döntéshozó és végrehajtó hatóságok, kötelesek az 

átutalt összegnek a kiutalására és felhasználására, a törvény előírásainak a betartásával. 

(3) Az (1) bekezdés szerint átutalt összegek, amelyeket feltételezhetően nem fognak felhasználni 

2018. 12. 21.-ig, vissza lesznek szolgáltatva a Maros Megyei Tanácsnak 2018. 12. 20.-ig. 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik Nyárádszereda Város Polgármesteri Hivatalával, 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 

 

 

  27315/13.12.2018. 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 948/07.12.2018. sz. Kormányhatározattal, Maros Megyének kiegészítették a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeket, a 2018. évi helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására, 5.000.000 

lejes összeggel. 

Az előzetes végrehajtás elemzésének következtébe, megállapítottak a KTE-Maros Megye részére 

4.911.000 lej összegű jövedelem növekedést, a következő mutatóira a költségvetés osztályozás 

szerint: Elkülönített összegek a jövedelmi adóból, Nem pénzügyi jövedelmek, Út használati díjak, 

Vagyontárgyak használatának az engedélyezése és Szubvenciók az állami költségvetésből a helyi 

költségvetések részére, amelyek a nem visszatérítendő alapokból finanszírozott pályázatoknak a 

kivitelezésének a támogatására szükségesek. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház kéri a költségvetésnek a csökkentését 5.316.000 lejes összeggel a 

működési szakasznál és az 588.000 lejes összegnek a belefoglalását a fejlesztési szakaszba. 

Hasonlóan a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Klinikai Kórház, kéri a 

költségvetésnek a csökkentését 1.841.000 lejes összeggel a személyzeti kiadásoknál. Az 1. sz. 

Inkluzíve Oktatású Iskola Központ, kéri a költségvetési juttatásoknak a csökkentését. A Vatra 

Folyóirat Szerkesztősége, a Maros Megyei Könyvtár, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóság egyes újraosztásokat kér, ugyanabban a költségvetési szakaszban. A Maros Hivatásos 

Művészegyüttes, a Maros Megyei Hegyi és Barlangi Mentő Közszolgálat, a Marosvásárhely-i 

Állami Filharmónia, a Maros Megyei Múzeum, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó 

Központ, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Megyei Érdekeltségű 

Létesítményeknek a Maros Megyei Őrző-védő Szolgálata, a Látó Folyóirat Szerkesztősége és az 

Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház összeg kiutalásokat kérnek a működési szakasznak, valamint a 

fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

Hasonlóan, tekintettel a Nyárádszereda Városnak a 16480/2018. sz. átiratára, javasolják a 73.000 

lejes összegnek az átutalását a közigazgatási területi egységnek a részére, csökkentve az illető 

összeggel a Románia iskola programjának a költségvetését, amelyet a KTE-Maros Megyén 

keresztül bonyolítanak le. 
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Javasolják 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 

 

  27314/13.12.2018 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 948/07.12.2018. sz. Kormányhatározat szerint, kiegészítik a hozzáadott érték adóból elkülönített 

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

5.000.000 lejes összeggel. 

Az előzetes végrehajtásnak az elemzésének a következtébe, megállapított a Maros Megye – KTE 

jövedelmeinek a növekedése 4.911.000 lejes összeggel, a következő mutatók esetébe: a Jövedelmi 

adóból elkülönített kvóták 4.000.000 lejes összeggel, Nem adóügyi jövedelmek 546.000 lej, Díjak a 

javak használatára, a javak használatának az engedélyezésére 266.000 lej és a Csatlakozás utáni, 

nem visszatérítendő külföldi alapokból (FEN) finanszírozott pályázatoknak a kivitelezésének a 

támogatásához szükséges, a helyi költségvetéseknek, az állami költségvetésből származó támogatás 

a 99.000 lej. 

A Maros Hivatásos Művészegyüttes, a 27024/11.12.2018. sz. átirattal, értesít 30.000 lej volumenű 

saját kiegészítő jövedelemnek a megvalósítását, az illető összeggel csökkentik majd az átutalást. 

Hasonlóan kéri 27.000 lejes összegnek a kiutalását a személyzettel való költségekre. 

A 26975/11.12.2018. sz. átirat szerint, a Maros Megyei Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálat, 

kéri 33.000 lejes összegnek a kiutalását a folyó tevékenységnek a finanszírozására. 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia, a 26676/07.12.2018. sz. átirattal, kéri 269.000 lejes 

összegnek a kiutalását, személyzeti kiadásokra. 

A 27010/11.12.2018. sz. átirattal, a Maros Megyei Múzeum, kéri a bevételi és kiadási 

költségvetésnek a növelését, a saját jövedelmeinek a kiegészítésének a megvalósításának 

következtébe, 120.000 lejjel, amelyet a Nyárádremete Községgel megkötött, 

1568/31.10.2018/3012/01.11.2018. sz. régészeti felügyeleti szerződésnek a kifizetésére fognak 

használni, valamint a 30.000 lejes összegnek az átutalását a személyzeti költségekre. Továbbá, a 

27009/11.12.2018. sz. átirattal, kéri 169.000 lej kiutalását a Turizmus iroda megjavítására és 

563.000 lejnek a Turizmus iroda berendezésére. 

Az 1. sz. Inkluzíve Oktatású Iskola Központ, a 26227/04.12.2018. sz. átirattal, közli a költségvetési 

járandóságoknak a csökkentését 12.000 lejes összeggel. 

A 26382/05.12.2018. sz. átirattal, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ, kéri 

a költségvetési kiutalásoknak a kiegészítését 12.000 lejes összeggel az ingázó személyeknek a 
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kiszállásainak, működés jellegű anyagoknak és szolgáltatás végzésnek a kifizetésére, IT fogyó 

anyag beszerzésére. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 27261/12.12.2018. sz. átirattal, kéri a költségvetésnek a 

csökkentését 5.904.000 lejes összeggel a működési szakaszban. Továbbá a 27218/12.12.2018. sz. 

átirattal kéri, 588.000 lejes összegnek a belefoglalását a Nőgyógyászati endoszkópnak és a 

Nőgyógyászati műtőasztalnak a beszerzésére, saját jövedelmekből/adományokból. 

A Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, a 27296/13.12.2018. sz. 

átirattal, kéri a költségvetésnek a csökkentését 1.841.000 lejes összeggel a személyzeti kiadásoknál. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 27285/13.12.2018. sz. átirattal kéri 

a költségvetésnek a növelését 5.000.000 lejes összeggel, 2.857.000 lej a személyzeti kiadásokra és 

2.143.000 lej a vagyontárgyakkal és szolgáltatásokkal való költségekre. 

A 26999/11.12.2018. sz. átirattal, a Megyei Jelentőségű Létesítményeknek a Maros Megyei Őrző-

védő Szolgálata, kéri 37.000 lejes összegnek a kiutalását, a személyzeti kiadásokra. 

A 26985/11.12.2018. sz. átirattal, a Vatra Folyóirat Szerkesztősége, kér egyes újraosztásokat, 

ugyanabban a költségvetési szakaszban, a személyzeti kiadásokban, valamint a víz köztisztasági 

kanalizálás, egyes csökkentések a kiszállásoknál, kiküldetéseknél. 

A 27003/11.12.2018. sz. átirattal, a Látó Folyóirat Szerkesztősége, kéri 4.000 lejes összegnek a 

kiutalását a személyzeti kiadásokra. 

A 27022/11.12.2018. sz. átirattal, az Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház, kéri 18.000 lejes összegnek 

a kiutalását, a személyzeti költségekre. 

A Maros Megyei Könyvtár, a 26997/11.12.2018. sz. átirattal, kér egyes újrarendezéseket 

ugyanannak a költségvetési szakasznak a keretében, a személyzeti kiadásoknál. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, a 26996/11.12.2018. sz. átirattal, kér egyes 

újrarendezéseket ugyanannak a költségvetési szakasznak a keretében, a személyzeti kiadásoknál. 

A 27084/11.12.2018. sz. átirattal, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészetoktatási 

Központ, kéri 47.000 lejes összegnek a kiutalását, a folyó tevékenységeknek a finanszírozására, 

személyzeti kiadásokra, közüzemi szolgáltatásoknak a kifizetésére, valamint csökkentés a leltári 

tárgyaknál. 

Tekintettel a 16480/2018. sz. átiratára, amellyel Nyárádszereda Városa megszervezi a Románia 

iskola programja keretében kiosztott termékeknek a szerződési eljárását, javasolják a 73.000 lejes 

összegnek a kiutalását, átutalással, csökkentve az illető összeggel a Románia iskola programjának a 

költségvetését, amelyet a Maros Megye – KTE-en keresztül bonyolítanak le. 

A beruházási listán, a 26517/06.12.2018. sz. és a 26464/06.12.2018. sz. belső jegyzékekkel, 

javasolják 372.000 lejes összegnek a kiutalását a Természettudomány Múzeumnak a Felújítására, a 

Szilárd Hulladékoknak az Integrált Kezelésének a Rendszerére 18.000 lej, valamint 45.000 lejes 

összegnek az újraosztására az Utak és Hidak szakaszban. 

Javasoljuk ezeket a módosításokat a fennebb kérvényezettek szerint. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/l, 2/l, 2/1/l,  2/2/j, 3/1/e, 3/4/b, 3/5/b, 3/8/b, 3/9/c, 3/12/c, 

3/17/f, 3/18/c, 3/19/b, 3/20/b, 3/21/b, 3/22/b, 3/24/b, 3/31/a, 3/33/i, 3/34/g, 3/35/g, 3/36/h, 3/38/g, 
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3/39/g, 3/40/g, 3/41/g, 3/42/g, 3/43/g, 3/44/g, 3/45/g, 3/46/g, 3/47/g, 3/48/g, 3/49/h, 3/50/h, 3/51/h, 

3/52/g, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/g, 3/56/g, 3/57/g, 3/58/g, 3/59/f, 3/60/f, 3/61/f, 3/65/c, 3/6/h, 3/204, 4/j, 

4/1/e, 4/2/d, 4/3/f, 4/4/c, 4/5/d, 4/6/d, 4/7/c, 4/8/e, 4/9/b, 5/1/i, 5/2/f, 8/k, 9/f, 10/h és 11/e 

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 26666/07.12.2018. 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 

 

 27431/14.12.2018. sz. 

VI/D/_ akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 27315/13.12.2018. 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) és (4) bekezdés, a 2018. évi állami 

költségvetésbe foglalt, a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozásának érdekébe, a Kormány 

rendelkezésére álló tartalékalapból egyes összegeknek a kiutalására vonatkozó 948/20018. sz. 

Kormányhatározat, az Európai Uniónak az iskolaprogramjában, Romániának a részvételének a 

jóváhagyására vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendelet 3. cikkely kiegészítéséről szóló 94/2018. 

sz. Sürgősségi Kormányrendelet, a Románia iskola programjának a 2017-2023 időszakra való 

jóváhagyásának és a 2017-2018-as időszakra annak a kivitelezésének az érdekébe a 

költségvetésének a meghatározásának a 640/2017. sz. Kormányhatározat 6. cikkely és az utólagos 

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

Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b” betű és (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 948/07.12.2018. sz. Kormányhatározattal jóváhagyták a hozzáadott érték adóból elkülönített 

összegek kiegészítését, a 2018. évi helyi költségvetéseknek, a kiegyensúlyozásának érdekébe, 

amellyel Maros Megyének 5.000.000 lejes összeget utaltak ki. 
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A 13/2017. sz. Kormányrendelettel, jóváhagyták Romániának a részvételét, az Európai Uniónak az 

iskola programjában, az oktatási intézményeknek gyümölccsel és zöldséggel, banánnal és tejjel való 

ellátásának a segélyezésének a folyamatára vonatkozó, az Európai Parlamentnek és az 1.308/2013. 

sz. (EU) és 1.306/2013. sz. (EU) Szabályzatoknak a módosító bizottságának, a 2016. május 11.-i 

2016/791. sz. (EU) Szabályzatnak az előírásai és a mezőgazdasági termékek piacának a közös 

megszervezésével kapcsolatos egyes segélyeknek és visszaszolgáltatásoknak a megállapítási 

intézkedéseire vonatkozó 1.370/2013. sz. (EU) Szabályzatnak a módosító bizottságának a 2016. 

április 11.-i 2016/795. sz. (EU) Szabályzatnak az előírásai szerint. 

A fennebb említett jogszabály 3. cikkelyét kiegészítették a 94/2018. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelettel, a következő értelmébe, ”abban az esetben amikor a Románia iskola 

programját a községek, városok és municípiumok és Bukarest municípium kerületei által lesznek 

kivitelezve, a megyei tanácsnak, valamint Bukarest Municípiumnak a Közgyűlésének a 

határozatával elosztják, a megyéknek, valamint Bukarest municípiumnak kiutalt, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeket, az (1) bekezdés szerint, amelyek ezzel a rendeltetéssel, évente 

hagytak jóvá az állami költségvetéssel, községenként, városonként, municípiumonként, valamint 

Bukarest municípium kerületeiként, a megyei tanfelügyelőségeknek, valamint Bukarest Municípium 

Tanfelügyelőségének a műszaki szaktámogatásával.” 

Így, tekintettel a Nyárádszereda Városnak a 16480/2018. sz. átiratára, amellyel közlik a döntést, 

hogy megszervezik, a Románia iskola programja keretében kiosztott termékeknek a szerződési 

eljárását, valamint a fennebb rámutatott jogszabályra, javasoltatik a 73.000 lejes összegnek a 

kiutalását annak, valamint a csökkentését a Románia iskola programjának a költségvetésének, 

amelyet a KTE-Maros Megyén keresztül bonyolítanak le. 

Hasonlóan, 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  másod és harmad rendű hitelutalványozóknak a kéréseik alapján, 

a Maros Hivatásos Művészegyüttesé, a Maros Megyei Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálaté, a 

Marosvásárhely-i Állami Filharmóniáé, a Maros Megyei Múzeumé, az 1. sz. Inkluzíve Oktatású 

Iskola Központé, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központé, a Maros Megyei 

Klinikai Kórházé, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórházé, a Maros 

Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságé, a Megyei Jelentőségű Létesítményeknek a 

Maros Megyei Őrző-védő Szolgálaté, a Vatra Folyóirat Szerkesztőségé, a Látó Folyóirat 

Szerkesztőségé, az Ariel Gyermek és Ifjúsági Színházé, a Maros Megyei Személynyilvántartó 

Igazgatóságé, a Maros Megyei Könyvtáré, Maros Megyei Hagyományos Kultúra és 

Művészetoktatási Központé. 

A kiigazítási 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. 
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(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 lakosok által benyújtott 

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

hitelutalványozók által.” 

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 (1) bekezdés ”b” betű, alátámasztva a (3) bekezdés „a” betű 

előírásai szerint, a megyei tanács, a megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára, a Megye 

gazdasági-szociális fejlődésre vonatkozó feladatokat gyakorol, amelynek értelmébe, a megye saját 

költségvetését, a hitelek átutalását, a költségvetési tartaléknak a felhasználási módját és a 

költségvetési évnek a zárszámadását hagyja jóvá. 

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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