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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

 

2019. november 28.-i 

138. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 30557/21.11.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Költségvetési Szolgálatnak a 30560/22.11.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

30709/22.11.2019. 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 87. cikkely 

(2) bekezdés, 88. cikkely, 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, 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, 785.527.500 lejes 

összegben a jövedelmeknél és 886.392.200 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/j 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 3/208 

számúig” 

3. Az 1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/c, 3/7/a, 3/10, 3/11, 3/14/c, 3/16/a, 3/20/b, 3/21/a, 3/36/b, 3/74/f, 

3/87/f, 4/f, 4/2/a, 4/3/b, 4/4/b, 4/5/a, 4/7/a, 4/8/a, 5/1/g, 7/g, 8/e, 9/d és 10/d mellékletek 

megváltoznak és az 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/d, 3/7/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/14/d, 3/16/b, 3/20/c, 3/21/b, 

3/36/c, 3/74/f, 3/87/g, 4/h, 4/2/b, 4/3/c, 4/4/c, 4/5/b, 4/7/b, 4/8/b, 5/1/h, 7/h, 8/f, 9/e és 10/e 

mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

4. A 3/199 melléklet után beszúrnak 8 új mellékletet, a 3/200, 3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 

3/206, 3/207 és 3/208 számút. 
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III. cikkely Az 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/d, 3/7/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/14/d, 3/16/b, 3/20/c, 3/21/b, 

3/36/c, 3/74/f, 3/87/g, 3/200, 3/201, 3/202, 3/203, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 4/h, 4/2/b, 

4/3/c, 4/4/c, 4/5/b, 4/7/b, 4/8/b, 5/1/h, 7/h, 8/f, 9/e és 10/e számú mellékletek a jelen határozatnak a 

szerves részei. 

IV. cikkely A jelen határozatot megküldik a Maros Megyei Tanácsnak az alárendelt 

intézményeinek és 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 
 

  30557/21.11.2019. 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. 

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 ezzel a 

céllal 215.000 lejes összegnek a kiutalását, a 3/200-tól a 3/204-ig mellékletek szerint és a 3/87/g „A 

gazdasági, szociális és kulturális tevékenységeknek a társfinanszírozása” mellékletnek a megfelelő 

módon való módosítását. 

A 29299/2019. sz. átirattal, a Vatra Folyóirat Szerkesztősége, egyes újraosztásokat kér ugyannak a 

költségvetési szakasznak a keretében. 

A Maros Megyei Múzeum, a 29296/2019. sz. átirattal, kéri 37.000 lejes összegnek a kiutalását 

egyes állóeszközöknek a beszerzésére, valamint egyes átirányításokat ugyanannak a költségvetési 

szakasznak a keretében. 

A Marosvásárhely-i ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház, a 29522/2019. sz. átirattal, egyes 

átirányításokat kér, a jóváhagyott költségvetésnek, ugyanannak a szakaszának a keretében. 

A ”Maros” Hivatásos Művészegyüttes, a 29499/2019. sz. átirattal, kéri 20.000 lejes összegnek a 

kiutalását a folyó tevékenységeknek a finanszírozására, valamint egyes átirányításokat ugyanannak 

a költségvetési szakasznak a keretében. 

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészetoktatási Központ, a 28956/2019. sz. átirat 

szerint, egyes átirányításokat kér, a jóváhagyott költségvetésnek, ugyanannak a szakaszának a 

keretében. 

A 29309/2019. átirat alapján, a Maros Megyei Klinikai Kórház, kéri a folyó tevékenységeknek a 

finanszírozásának a csökkentését 2.915.000 az Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött 

szerződésekből származó jövedelmeknek a csökkenésének a következtébe, a jövedelmeknek a 

növelését az Adományokból és szponzorálásokból származó 450.000 lejes összeggel, valamint 

196.000 lejes összegnek a kiutalását a Maros Megyei Tanácstól, orvosi készülékekkel való 

felszereléshez. 

A Megyei Jelentőségű Létesítményeknek a Maros Megyei Őrző-védő Szolgálata, a 29658/2019. sz. 

átirattal egyes átirányításokat kér ugyanannak a költségvetési szakasznak a keretében. 
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A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 29657/2019. sz. átirattal, kéri a 

400.000 lejes összegnek a belefoglalását, a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetésébe, egy 

ingatlannak a beszerzésének az érdekébe, amely megfeleljen a szociális szolgáltatásoknak a 

minimális minőségi szabványainak. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, a 29466/2019. sz. belső jegyzékkel, 

kéri a megye költségvetésébe való belefoglalását, „Az állampolgárok érdekébe működtetett 

szolgáltatásoknak egyes egyszerűsítési intézkedéseinek a bevezetése a Maros Megyei Tanácsnak a 

szintjén” pályázatnak a kivitelezéséhez szükséges összegeknek. 

A Műszaki Igazgatóság a 28540/2019. sz. belső jegyzékkel, kéri 81.000 lejes összegnek a 

belefoglalását, a Fogadó iroda berendezése a mozgás fogyatékos személyeknek a részére az „Apolló 

Palota” épületénél, munkálatra. Hasonlóan, kéri 617.000 lejes összegnek a kiutalását a 2019. évi 

Útprogramra. 

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház, a 27978/2019. sz. átirattal, kéri 360.000 

lejes összegnek az újraosztását, a „Hidraulikus liftakna és a hozzátartozó helyiségeknek a kiépítése 

a III. Orvosi Klinikai Részlegen” munkálatra. 

A fennebbiek értelmébe, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 136. cikkely előírásainak a feltételei szerint, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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