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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 

 
 

2019. augusztus 29.-i 
102. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 
 
 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 21065/20.08.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 
a Költségvetési Szolgálatnak a 21091/21.08.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 
21535/23.08.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A 2019. évi állami költségvetésnek a kiegészítésére vonatkozó 12/2019. sz. Kormányrendelet 
szerint, 

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 előírásainak alapján, 

határoz: 

 

I. 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 vonatkozó 1/2019. sz. Maros Megyei 
Tanács Határozat a következőképpen módosul: 

1. Az 1. és 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalmuk: 

”1. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 21.087.000 lejes összegnek a 
felhasználását, a 2019. évbe, a működési szakasznak az ideiglenes kasszahiányainak a fedezésére. 

2. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 79.913.000 lejes összegnek a 
felhasználását, a 2019. évbe, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására.” 

II. 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: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

”1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2019. évi általános költségvetését, 794.419.000 lejes 
összegben a jövedelmeknél és 895.419.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/f 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 
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cikkenkénti és bekezdésenkénti részletezésével a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1 számútól a 3/190 
számúig” 

3. Az 1/e, 2/e, 2/1/d, 2/2/d, 3/1, 3/4, 3/7, 3/9, 3/14/a, 3/20, 3/27, 3/36, 3/71/a, 3/74/b, 3/78, 3/79, 
3/83, 3/86,  4/c, 4/1, 4/3, 4/4, 4/6, 5/1/c, 7/d, 8/b, 9/a és 10a mellékletek megváltoznak és az 1/f, 2/f, 
2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/4/a, 3/7/a, 3/9/a, 3/14/b, 3/20/a, 3/27/a, 3/36/a, 3/71/b, 3/74/c, 3/78/a, 3/79/a, 
3/83/a, 3/86/a,  4/d, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/6/a, 5/1/d, 7/e, 8/c, 9/b és 10/b mellékletekkel lesznek 
helyettesítve. 

4. A 3/185 melléklet után beszúrnak öt új mellékletet, a 3/186, 3/187, 3/188, 3/189 és 3/190. 
számút. 

III. cikkely Az 1/f, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/4/a, 3/7/a, 3/9/a, 3/14/b, 3/20/a, 3/27/a, 3/36/a, 3/71/b, 
3/74/c, 3/78/a, 3/79/a, 3/83/a, 3/86/a, 3/186,  4/d, 4/1/a, 4/3/a, 4/4/a, 4/6/a, 5/1/d, 7/e, 8/c, 9/b és 
10/b számú mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

IV. 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 
 

  21.065/20.08.2019 sz. 
 
 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 
 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 19. 
cikkely előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács jóváhagyhatja a saját költségvetésének a 
kiigazítását, a fő hitelutalványozók egyes megalapozott javaslataik következtébe. 

A 2019. évi állami költségvetésnek a kiigazítására vonatkozó 12/2019. sz. Kormányrendelet szerint, 
Maros Megye – Közigazgatási Területi Egységnek, leosztanak Összegeket a hozzáadott érték 
adóból a decentralizált költségeknek a finanszírozására 5.439.000 lej értékbe, illetve a 
kiegyensúlyozásra 1.721.000 lej értékbe. Javasoljuk a költségvetésnek a megnövelését az illető 
összegekkel. 

A Maros Művészegyüttes és az Állami Filharmónia, a 20269/2019 és 20526/2019. sz. átiratokkal, 
kérnek egyes áthelyezéseket a jóváhagyott költségvetésnek ugyanazon szakaszainak a keretében. 

A Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, kéri 28.000 lejes összegnek a kiutalását egyes klíma 
berendezéseknek a beszerzésére, illetve egyes áthelyezéseket ugyanazon költségvetési szakasz 
keretében. 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V., a 21033/2019. sz. átirattal, kéri az általános 
gazdasági érdekű szolgálati kötelezettségeknek a teljesítésének a kompenzálásainak a növelését 
601.000 lejes összeggel és a jégmentesítő folyó javításaira 99.000 lejjel. 

A 20860/2019. sz. Belső jegyzék szerint, a Véleményező, Engedélyező, Ellenőrző Szolgálat, kéri a 
költségvetésnek a növelését 3.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Tűzoltók folyóiratnak a 
nyomtatásának az érdekébe. Hasonlóan javasolják 46.000 lejes összegnek a kiutalását egy 
gépkocsinak a beszerzésének az érdekébe, a Maros Megyei Speciális Problémák Területi Szervének 
a részére. 

A Műszaki Igazgatóság, a 21483/2019. sz. Belső jegyzékkel, kéri a 2019. évi útprogramnak a 
növelését 5.785.000 lejes összeggel, valamint a jóváhagyott költségvetésnek ugyanazon 
szakaszainak a keretében egyes újrahelyezéseket 

A 21444/2019 és 21224/2019. sz. Belső jegyzékekkel, az Informatika Osztály és az Elnöki Kabinet, 
kéri 26.000 lejes és 13.000 lejes összegnek a kiutalását számítógépeknek és egy laptop 
beszerzésére. 

A Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 
intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal, a Sport 
– versenysport programra kiutaltak 550.000 lejt. Javasoljuk ennek az összegnek a csökkentését 
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30.000 lejjel és a Maros megyei sport hírességeinek és értékeinek a díjazására való leosztását, 
amely az évvégén fog meg történni. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 21491/2019. sz. átirattal, kéri a költségvetésnek a növelését 
1.330.000 lejes összeggel, amelyből 550.000 lej, folyó javításokra és 780.000 lej beruházási 
költségekre. 

A Maros Megyei Múzeum, a 21327/2019. sz. átirat szerint, kéri a költségvetésnek a növelését 
170.000 lejes összeggel, a javasolt saját jövedelmeknek pluszba való teljesítésének következtébe, 
valamint 397.000 lejes összegnek a kiutalását beruházási költségekre. 

A fennebbiek értelmébe, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 
Kormányrendelet 136. cikkely előírásainak a feltételei szerint, javasoljuk megvitatásra és 
jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


