MAROS MEGYEI TANÁCS

2019. július 31.-i
83. számú HATÁROZAT
Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

A Maros Megyei Tanács,
Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 18.398/23.07.2019. sz. Jóváhagyási
beszámolóját, a Költségvetési Szolgálatnak a 18.459/23.07.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi
Szolgálatnak a 18613/24.07.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006.
sz. Törvény 14. cikkely (4) bekezdés, 19. cikkely (2) bekezdés és 26. cikkely előírásait,
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés ”a” betű előírásai alapján, megerősítve a (3) bekezdés ”a” betű, valamint a 182.
cikkely (1) bekezdés előírásaival,

határoz:
I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének
a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz.
Maros Megyei Tanács Határozata, a következőképpen lesz módosítva és kiegészítve:
1. Az 1. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja:
”1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2019. évi általános költségvetését, 787.089.000 lejes
összegben a jövedelmeknél és 888.089.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/d melléklet szerint.”
2. Az 5. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja:
”5. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a saját és a teljes egészében vagy részlegesen
Maros Megye költségvetéséből finanszírozott intézményeknek a költségvetését, a kiadások
cikkenkénti és bekezdésenkénti részletezésével a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1 számútól a 3/185
számúig”
3. Az 1/c, 2/c, 2/1/c, 2/2/b, 3/8, 3/87/b, 4/b, 4/10, 5/1/b, 5/2/a, 7/b, 8/a és 11 mellékletek
megváltoznak és az 1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/c, 3/8/a, 3/187/c, 4/c, 4/10/a, 5/1/c, 5/2/b, 7/c, 8/b és 11/a
mellékletekkel lesznek helyettesítve, amelyek a jelen határozatnak a szerves részei.
4. A 3/184. sz. melléklet után beszúrnak 1 új mellékletet, a 3/185 számút.
II. cikkely Az 1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/c, 3/8/a, 3/187/c, 3/185, 4/c, 4/10/a, 5/1/c, 5/2/b, 7/c, 8/b és 11/a
számú mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei.
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III. cikkely A jelen határozatot megküldik Maros Megye Prefektusi Hivatalának és a Maros
Megyei Tanácsnak a szakapparátusának az igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak,
amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK
18.398/23.07.2019 sz.
VI D/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
A Maros Megyei Könyvtár, a 17.565/12.07.2019. sz. átirattal javasolja az ”American Corner
Központ” önfinanszírozott tevékenységnek a költségvetésének a növelését 3.000 lejes összeggel,
amely mint Adományok és szponzorálások van kiemelve. Hasonlóan, az intézmény kéri egy 3.500
lej értékű switch-nek a beszerzésének a jóváhagyását, a működési szakaszba befolyt összegekből, a
fejlesztési szakasznak a finanszírozásának az érdekébe.
A 17.874/17.07.2019. sz. átirattal a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
egyes módosításokat kérelmez, ugyanannak a fejezetnek a keretében, a 2019. évi Javítási program
egyes tételeiben.
A 17602/12.07.2019. átirattal, a Maros Megyei Klinikai Kórház, tudomásunkra hozza új
szerződéseknek és kiegészítő okiratoknak az aláírását, az Egészségbiztosítási Pénztárral, 4.549.000
lej értékbe, amellyel javasolják a saját költségvetésének a növelését, úgy a jövedelmek részén, mint
a kiadások részén.
Hasonlóan, a 18.131/18.08.2019. sz. átirattal, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu”
Municípiumi Kórház, a tudomásunkra hozza, a saját költségvetésének a növelését 11.000 lejes
összeggel, amely a Közegészségügyi Igazgatósággal kötött szerződésekből származó jövedelmeket
képeznek, gyógyszerek és egészségügyi anyagok beszerzésére rendeltetve.
A Maros Megyei Katona Központ, a 18.259/19.07.2019. sz. átirattal, kéri az intézménynek a
költségvetésének a kiigazítását, a jóváhagyott fejezet keretében, 91.000 lejes összegnek az
átirányításával, amely a működési szakasz keretéből származó meg takarítást képez, két
gépjárműnek a beszerzésének az érdekébe.
Hasonlóan, a 18.313/22.07.2019. sz. Belső jegyzékkel, a Regionális Fejlesztési és Pályázat
Kivitelezési Igazgatóság kéri az Ügykezelésbe vagy koncesszióba adott eszközöknek a beruházási
tervének a kiegészítését, amelyet a 2019. évi IID alapból finanszíroznak, 6.000 lejes összeggel, egy
rádió – mennyiségmérő típusú, mobil, radioaktív anyag érzékelő és lokalizáló készüléknek a
beszerzésének az érdekébe.
Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/d, 4/c, 4/10/a, 5/1/c, 5/2/b, 7/c, 8/b és 11/a
mellékletekben.
A fennebbiek értelmében, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi
Kormányrendelet 136. cikkely előírásainak feltételei szerint, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra
a mellékelt határozattervezetet.
ELNÖK
Péter Ferenc
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