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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2019. szeptember 26.-i 

110. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 23807/18.09.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Költségvetési Szolgálatnak a 23866/18.09.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

23969/18.09.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A Kormány rendelkezésére álló Beavatkozási Alapból egy összegnek a kiutalására vonatkozó 

698/2019. sz. Kormányhatározat előírásai 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 87. cikkely 

(2) bekezdés, 173. cikkely (1) bekezdés b) betű, megerősítve a (3) bekezdés a) betűvel, 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 19.587.000 lejes összegnek a 

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

2. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 81.413.000 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, 790.131.000 lejes 

összegben a jövedelmeknél és 891.131.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/g 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 3/196 

számúig” 
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3. Az 1/f, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/14/b, 3/15/a, 3/17/a, 3/21, 3/24, 3/37, 3/40, 3/41, 3/53, 3/54, 

3/55, 3/71/a, 3/74/c, 3/87/d, 4/d, 4/4/a, 4/5, 4/7,  5/1/d, 5/2/b, 7/e, 8/c, 9/b, 10/b és 12 mellékletek 

megváltoznak és az 1/g, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/b, 3/14/c, 3/15/b, 3/17/b, 3/21/a, 3/24/a, 3/37/a, 3/40/a, 

3/41/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/71/b, 3/74/d, 3/87/e, 4/e, 4/4/b, 4/5/a, 4/7/a, 5/1/e, 5/2/c, 7/f, 8/d, 

9/c, 10/c és 12/a mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

4. A 3/190 melléklet után beszúrnak 6 új mellékletet, a 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195 és 3/196 

számút. 

III. cikkely Az 1/g, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/b, 3/14/c, 3/15/b, 3/17/b, 3/21/a, 3/24/a, 3/37/a, 3/40/a, 

3/41/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/71/b, 3/74/d, 3/87/e, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 4/e, 

4/4/b, 4/5/a, 4/7/a, 5/1/e, 5/2/c, 7/f, 8/d, 9/c, 10/c és 12/a 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 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  23807/18.09.2019 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 Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak a 24020/2019. sz. átiratával közli a 

Kormányrendelkezésére álló beavatkozási alapból 2.500.000 lejes összegnek a kiutalását a Maros 

Megyei Tanácsnak, a DJ 153C (Görgényszentimre) úton levő hídnak az újraépítésére, a 

698/17.09.2019. sz. Kormányhatározat 1. cikkely szerint. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 23944, 24130/2019. sz. átiratokkal 

közli a Fogyatékos személyeknek nyújtott jogoknak a finanszírozásának az átutalásainak a 

csökkenését 545.000 lejes összeggel és kéri 30.000 lejes összegnek a kiutalását egyes 

állóeszközöknek a beszerzésének az érdekébe. 

A Külföldi Alapok Minisztériuma, Európai Programok Főigazgatóság, Nagy Infrastruktúrák, 

közölte a 63402/2019. sz. Megállapítási jegyzéket, a „Maros megyei Szilárd Hulladék Integrált 

Gazdálkodási Rendszer” pályázatnak az ellenőrzési kiküldetésének a befejezésére vonatkozóan. 

Figyelembe véve a következtetéseket és a felhozott okokat, a Maros Megyei Tanácsra hárul a terhe 

egy 8.401.296,62 lej értékű költségvetési kinnlevőségnek. Következésképpen, szükség van ezen 

rendeltetésű összegeknek a belefoglalására, Maros Megyének a 2019. évi költségvetésébe. 

Figyelembe véve, az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételére 

vonatkozó, egyes egyesületek és intézmények által megfogalmazott kéréseket, javasolják ennek 

érdekébe 174.000 lejes összegnek a kiutalását a 3/192 – 3/196. sz. mellékletek szerint és a 3/87/d 

„A gazdasági, szociális és kulturális tevékenységeknek a társfinanszírozása” mellékletnek a 

megfelelő módon való csökkentését. 

A Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatás Maros Megyei Központja, a 23980/2019. sz. átirattal 

kéri 31.000 lejes összegnek a kiutalását a folyó tevékenységeknek a finanszírozására, illetve 30.000 

lejnek egyes állóeszközöknek a beszerzésére. 

Az Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház, a 22806/2019. sz. átirattal, kérelmezi a költségvetésének a 

növelését 207.000 lejes összeggel, jövedelmek, amelyeket a Magyarországi Bethlen Gábor 

Alapítványtól származó finanszírozáson keresztül kaptak. 

A Maros Hivatásos Művészegyüttes, a 23916/2019. sz. átirattal, közli egyes megtakarításoknak a 

megvalósítását, a beruházási létesítményeknél, a megmaradt összegekből pedig, egyes újra 
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leosztásokat javasol, valamint a megmaradt különbözetnek a visszaszolgáltatását a Maros Megyei 

Tanácsnak. 

A Maros Megyei Múzeum, a 23035/2019. sz. átirattal, kéri 53.000 lejes összegnek a kiutalását, egy 

paraszt gazdaságnak a beszerzésére, a Mikháza-i Római Fesztiválnak a megszervezésének az 

érdekébe. 

A 23209/2019. sz. átirat alapján, a Maros Megyei Klinikai Kórház, kéri a hitel kötelezvényeknek a 

csökkentését a jóváhagyott értékeke szerint. Hasonlóan, ugyanazzal az átirattal, kéri egyes új 

javítási munkálatoknak a belefoglalását, azaz a költségvetési hiteleknek az átutalását a Személyzeti 

kiadások Cím alól a Javak és szolgáltatások Cím alá. 

A 23993, 24147/2019. sz. átiratok szerint, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Municípiumi Kórház kéri a költségvetésnek a növelését 2000 lejes összeggel, amely Adományokból 

és szponzorálásból származik, illetve a „Szennyvíz és esővíz hálózatnak a kicserélésének a 

kivitelezési terve” létesítménynek az 1.000.000 lejes összegének az újraosztását. 

A 23628, 21595, 22019/2019. sz. belső jegyzékekkel, a Műszaki Igazgatóság és a Regionális 

Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, kéri egyes újraosztásoknak az elvégzését a 

beruházási listán. 

A „Centrul Transilvania” Közösségek közötti Fejlesztési Társulás, a Romániai Megyei Tanácsok 

Országos Egyesülete, az „AQUA INVEST MURES” Közösségek közötti Fejlesztési Társulás és a 

”Visit Mures” Egyesület, egyes módosításokat kérelmeznek, a Maros Megye – KTE tagságdíjára 

vonatkozóan, mint ezen egyesületeknek a tagjától. 

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 
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