MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. május 30.-i
55. számú HATÁROZAT
Maros Megye 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves
pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 12370/24.05.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok
véleményezéseit,
Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz.
Törvény 57. cikkely (1) bekezdés és (4) bekezdés, összevetve az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 104. cikkely
(4) bekezdés ”b” betű rendelkezéseire,
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) betűvel,
valamint a 97. cikkely (1). bekezdés előírásainak alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye konszolidált általános költségvetésének a végrehajtását 2018.
december 31.-én, az 1. sz. melléklet szerint.
2. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a
zárszámadását, a 2. sz. melléklet szerint.
3. cikkely Jóváhagyja a 2018. évi működési szakasz költségvetésének a zárszámadását, a 3. sz.
melléklet szerint.
4. cikkely Jóváhagyja a 2018. évi fejlesztési szakasz költségvetésének a zárszámadását, a 4. sz.
melléklet szerint.
5. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a 2018. évi pénzügyi kimutatásait, az 5 – 15. sz.
mellékletek szerint.
6. cikkely Az 1-15 mellékletek szerves részei a jelen határozatnak.
7. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és közzé teszik Maros
Megye Hivatalos Közlönyében.
ELNÖK nevébe
Alexandru Cîmpeanu
Alelnök

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
12370/24.05.2019. sz.
INDOKOLÁS
Maros Megye 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves
pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozó
határozattervezethez
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, 215/2001. sz. Helyi közigazgatási
törvény 104. cikkelyének (4) bekezdésének ”b” betűjének előírásainak megfelelően, az Elnök
összeállítja és jóváhagyásra aláveti a Maros Megyei Tanácsnak az előző évi költségvetési
zárszámadását. Ezt a rendelkezést alátámasztják, az utólag módosított és kiegészített 273/2006. sz.
Helyi közpénzügyi törvény 57. cikkelyének (4) bekezdésének az előírásaival, amely szabályozza az
Éves pénzügyi kimutatások, az Éves költségvetési zárszámadások jóváhagyásának a hatáskörét.
Az erőforrások ügyintézése és felhasználása az utólag módosított és kiegészített helyi
közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény, az utólag módosított és kiegészített könyvelési
törvény 82/1991. sz. Törvény, betartásával történt, felhasználva a közpénzügyi rendszer mutatóit,
betartva a jellegzetes könyvelési eljárásokat és elveket.
A 2018. december 31.-én kiállított éves pénzügyi kimutatások, a közintézmények pénzügyi
kimutatásainak, valamint egyes 2017. évi havi pénzügyi jelentések összeállítására és leadására
vonatkozó metodológiai szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. Közpénzügyi
Miniszteri Rendelet, a közintézmények könyvelésének a megszervezésére és vezetésére vonatkozó
metodológiai normák módosításáért és kiegészítéséért, az 1917/2005. sz. Közpénzügyi Miniszteri
Rendelettel jóváhagyott Számla tervek a közintézmények részére és ezeknek az alkalmazásának az
útmutatói, valamint más a közkönyvelés terén alkalmazott metodológiai normák módosításának és
kiegészítésének megfelelően voltak összeállítva.
A jóváhagyásra előterjesztett 2018. évi költségvetés végrehajtás, tükrözi a zárszámadásban és a
többi, a határozattervezet mellékletét képező, pénzügyi kimutatások, bemutatják Maros Megye
pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint a költségvetési egyensúly körülményei és a saját
költségvetésével jóváhagyott, pénzügyi koordináták között végrehajtott tevékenységre vonatkozó
információkat.
A fennebbiek értelmében, javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását.
ELNÖK
Péter Ferenc
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