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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2018. december 17.-i 

151. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva Maros Megye 2018. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó 

jelentés jóváhagyásáról szóló határozattervezetnek a 27063/11.12.2018. sz. Indokolást, a Gazdasági 

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

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 49. cikkelyének (12) 

bekezdésének a rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének a) betűjének és 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

 

 

határoz: 

 

 

Egyetlen cikkely. Jóváhagyja Maros Megye 2018. évi konszolidált költségvetésének előzetes 

végrehajtására vonatkozó jelentést, a jelen határozat szerves részét képező 1 sz., 1/1 sz., 1/2 sz. és 

1/3. sz. mellékletek szerint. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

 

 

 

  27064/11.12.2018. sz. 

 

 

 

 

 

Maros Megye 2018. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített a 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén ne legyenek elmaradt kifizetni valók, a folyó költségvetési év finanszírozására használt 

előző évi többlet és a begyűlt bevételek összege egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt 

kifizetések összege másrészt, nagyobb legyen, mint nulla. 

A jóváhagyásra javasolt, Maros Megye költségvetésének az előzetes végrehajtása, megmutatja a 

Megyei Tanácsnak és a teljes egészébe vagy részlegesen a saját jövedelmükből finanszírozott 

alárendelt intézményeknek a pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint költségvetési 

egyensúlyban és a saját költségvetéssel jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli feltételek között 

végzett tevékenységekre vonatkozó információkat. 

A fentiek értelmében javasolom a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

 

ELNÖK,  

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
 

  27.064/11.12.2017 sz. 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített a 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, két fejezetre vonatkozóan, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén ne legyenek elmaradt kifizetni valók, a folyó költségvetési év finanszírozására használt 

előző évi többlet és a begyűlt bevételek összege egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt 

kifizetések összege másrészt, nagyobb legyen, mint nulla. 

Ezért, Maros Megyének a 2018. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtása, az utólag 

módosított, a helyi pénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény, a 2018. évi állami 

költségvetésnek a jóváhagyására vonatkozó 2/2018. sz. Törvény és a költségvetés területét érintő 

többi jogszabályokkal megegyezően volt összeállítva, jóváhagyva és kivitelezve. 

A jóváhagyásra javasolt, Maros Megye költségvetésének az előzetes végrehajtása, megmutatja a 

Megyei Tanácsnak és a teljes egészébe vagy részlegesen a saját jövedelmükből finanszírozott 

alárendelt intézményeknek a pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint költségvetési 

egyensúlyban és a saját költségvetéssel jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli feltételek között 

végzett tevékenységekre vonatkozó információkat. 

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

és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 
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 

 

 27072/11.12.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi konszolidált költségvetésének az előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 27063/11.12.2018. 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, az utólag módosított és kiegészített, a 2018. évi állami költségvetés 

jóváhagyására vonatkozó 2/2018. sz. Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt, 82/1991. sz. könyvelési Törvény 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 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően, ”a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén: 

a) ne legyenek elmaradt kifizetni valók; 

b) a folyó költségvetési év finanszírozására használt előző évi többlet és a begyűlt bevételek összege 

egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt kifizetések összege másrészt, nagyobb legyen, mint 

nulla. 

Ezek szerint, a határozattervezethez mellékelt Szakjelentés szerint, külön voltak elemezve a megye 

költségvetése és a teljes egészébe vagy részlegesen a saját jövedelmeikből finanszírozott alárendelt 

intézményeknek a költségvetés, valamint a saját költségvetéssel jóváhagyott, a költségvetési 



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 

egyensúly feltételei között és a pénzügyi koordinátákon belül végzett tevékenységre vonatkozó 

információk. 

Elemezve a jóváhagyásra javasolt, Maros megyének a konszolidált általános költségvetésének a 

végrehajtását, következtették, hogy a forrásoknak az ügyintézése és felhasználása a 273/2006. sz. 

Törvénynek a 2018. évi állami költségvetésnek a jóváhagyására vonatkozó 2/2018. sz. Törvény és a 

többi, a költségvetésnek a területére vonatkozó jogszabály betartásával történt, betartva a jellegzetes 

könyvelési eljárásokat és elveket. 

Hasonlóan, a forrásoknak az ügyintézése és felhasználása, az utólag módosított és kiegészített, a 

helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek és az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, 82/1991. sz. könyvelési Törvény betartásával történt, felhasználva a 

közpénzügyi rendszernek a mutatóit, betartva a jellegzetes könyvelési eljárásokat és elveket. 

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 előírásai szerint, 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 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 konszolidált 

költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról szóló 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 
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