MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. május 9.-i
48. számú HATÁROZAT
Egyes költségvetési intézkedéseknek a jóváhagyásáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 10672/07.05.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a 10.673/2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 10822/08.05.2019. sz.
Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 14.,
19., 26. és 58. cikkelyének az előírásainak a betartásával,
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:
1. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, 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 vonatkozóz 1/2019. sz. Maros Megyei
Tanács Határozat, a következőképpen lesz módosítva:
1. Az 1. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja:
”1. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 6.150.000 lejes összegnek a
felhasználását, a 2019. évbe, a működési szakasznak a finanszírozására.”
2. A 21. cikkelyt hatályon kívül helyezik.
2. cikkely A Maros Megye általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedésnek a
jóváhagyására vonatkozó, 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1, 2, 2/1, 3/74, 9 és
10. sz. mellékletei megváltoznak és a jelen határozatnak szerves részét képező 1/a, 2/a, 2/1/a,
3/74/a, 9/a és 10/a mellékletekkel lesznek helyettesítve.
3. cikkely A jelen határozatnak a végrehajtásával a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának
az igazgatóságait, szolgálatait és osztályait bízzák meg.
4. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT
10.672/07.05.2019. sz.
INDOKOLÁS
Egyes költségvetési intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez
A 10.645/07.05.2019. sz. belső jegyzékkel, a Műszaki Igazgatóság a tudomásunkra hozza a tényt,
hogy a tervezők által elkészített kivitelezési grafikonok szerint, az első kivitelezési évbe (2019), a
Maros Megye általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedésnek a jóváhagyására
vonatkozó, 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal kiutalt alapoknál nagyobb értékbe lehet
elvégezni a munkálatokat.
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. Ezért, a Műszaki Igazgatóság, kéri az előírt összegeknek a növelését, az Utak 2019.
évi programja keretében 3.000.000 lejes összeggel, egyes munkálatoknak az elvégzésének és
kivitelezésének az érdekébe.
Ezek a munkálatok a Maros Megyei Tanács részéről elsőbbséget élveznek, mivel hozzájárulnak a
településeknek a fejlődéshez és biztosítják a Kisikland, Mezőbodon és Székelyvécke községeknek,
a falvainak az összekötését a községközpontokkal, illetve a megyeszékhellyel.
Figyelembe véve a fentebb bemutatottakat, javasoljuk a kasszahiányoknak az ideiglenes fedezésére,
a 2019. évi működési szakaszban, mint finanszírozási forrásnak előírt 3.000.000 lejes összegnek a
kiutalását.
Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/a, 2/a, 2/1/a, 3/74/a, 9/a és 10/a mellékletekben.
A fentiek értelmében, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
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