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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. január 31.-i 

1. számú HATÁROZAT 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi 

felhasználására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1874/25.01.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 58. cikkely (1) bekezdés a) és b) betű előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) bekezdés a) betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 39.009.065,87 lejes összegnek a 

felhasználását, a 2019. évbe, a működési szakasznak az ideiglenes kasszahiányainak a fedezésére. 

2. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 62.000.000 lejes összegnek a 

felhasználását, a 2019. évbe, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatósága. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

   

1874/16.01.2018. sz.  

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi 

felhasználására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. 

cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betű szerint, a költségvetési évnek a lezárásából származó éves 

költségvetési többlet, a két szakaszon, a 6. cikkely „a” és „b” betűi által előírt egyes állami 

költségvetési jövedelmekből leosztott összegekre korlátozva a kiigazításoknak az elvégzése után, a 

6. cikkely ”b” betű által kivételezett és az állami költségvetésből vagy más költségvetésekből 

átutaltak, valamint az elmaradt költségeknek a kifizetése után, átviszik a következő pénzügyi évbe 

és a döntéshozó határozatok alapján, a következőképpen használják fel: 

a) A fejlesztési szakasznak a kiadásainak a finanszírozási forrása; 

b) A folyó év működési és fejlesztési szakaszainak a bevételeinek és kiadásainak a 

különbözetéből származó ideiglenes kassza hiányoknak a fedezésére, az „a” betű 

előírásainak az alkalmazásának a következtébe megmaradt készlet határain belül, 

Tekintettel a fentebbiekre, az előző évek halmozott többletéből, amely 101.009.065,87 lej, 

javasoltatik a 2019. évben való felhasználását, a következőképpen: 

- 39.009.065,87 lej, a működési szakasznak az ideiglenes kassza hiánynak a fedezésére; 

- 62.000.000 lej, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

A fennebbiek szempontjából, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

  1054/16.01.2019. sz. 

 

SZAKJELENTÉS 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi 

felhasználására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. 

cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betű szerint, a költségvetési évnek a lezárásából származó éves 

költségvetési többlet, a két szakaszon, a 6. cikkely „a” és „b” betűi által előírt egyes állami 

költségvetési jövedelmekből leosztott összegekre korlátozva a kiigazításoknak az elvégzése után, a 

6. cikkely ”b” betű által kivételezett és az állami költségvetésből vagy más költségvetésekből 

átutaltak, valamint az elmaradt költségeknek a kifizetése után, átviszik a következő pénzügyi évbe 

és a döntéshozó határozatok alapján, a következőképpen használják fel: 

a) A fejlesztési szakasznak a kiadásainak a finanszírozási forrása; 

b) A folyó év működési és fejlesztési szakaszainak a bevételeinek és kiadásainak a 

különbözetéből származó ideiglenes kassza hiányoknak a fedezésére, az „a” betű 

előírásainak az alkalmazásának a következtébe megmaradt készlet határain belül, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. sz. Törvény 

91. cikkely (3) bekezdés ”a” betű előírásait, a Megyei Tanács, az elnöknek a javaslatára, jóváhagyja 

a megyének a saját költségvetését, a krediteknek az átutalását, a költségvetési tartaléknak a 

felhasználási módját és a költségvetési évnek a zárszámadását. 

Tekintettel a fentebbiekre, az előző évek halmozott többletéből, amely 101.009.065,87 lej, 

javasoltatik a 2019. évben való felhasználását, a következőképpen: 

- 39.009.065,87 lej, a működési szakasznak az ideiglenes kassza hiánynak a fedezésére; 

- 62.000.000 lej, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

A fennebbiek szempontjából, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

Készítette: Ioana Tcaciuc szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 1864/25.01.2019. sz. 

VI/A/_ akta 

 

JELENTÉS 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi 

felhasználására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 1874/25.01.2019. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság  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 iratoknak a tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okiratnak az 

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

273/2006. sz. Törvény 58. cikkely (1) bekezdés ”a” és ”b” betű 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. 

Ezek szerint, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 58. cikkely (1) bekezdés ”a” és ”b” betű előírásai szerint, ”a költségvetési évnek a 

lezárásából származó éves költségvetési többlet, a két szakaszon, a 6. cikkely a) betű által előírt 

egyes állami költségvetési jövedelmekből leosztott összegekre korlátozva a kiigazításoknak az 

elvégzése után, a 6. cikkely b) betű által kivételezett és az állami költségvetésből vagy más 

költségvetésekből átutaltak, valamint az elmaradt költségeknek a kifizetése után, átviszik a 

következő pénzügyi évbe és a döntéshozó határozatok alapján, a következőképpen használják fel: 

a) A fejlesztési szakasznak a kiadásainak a finanszírozási forrása; 

b) A folyó év működési és fejlesztési szakaszainak a bevételeinek és kiadásainak a 

különbözetéből származó ideiglenes kassza hiányoknak a fedezésére, az a) betű előírásainak 

az alkalmazásának a következtébe megmaradt készlet határain belül.” 

Ami a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó normákat illeti, megjegyezzük, hogy az utólagos 

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

Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, amelyet megerősít a (3) bekezdés ”a” betű előírásai 

szerint, a megyei tanács, a megyei tanácsnak az elnökének a javaslatára, a megyének a gazdasági-

szociális fejlődésére vonatkozó feladatokat gyakorol, ennek értelmében, jóváhagyja a megyének a 
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saját költségvetését, a krediteknek az 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 fennebb bemutatottak szempontjából, úgy értékeljük, hogy az előző évek halmozott többletéből 

származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza 

hiányainak a fedezésére való, 2019. évi felhasználására vonatkozó határozattervezet, teljesíti a 

törvényes feltételeket ahhoz, hogy alá lehessen vetni megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei 

Tanácsnak a plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető 
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