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2019. december 20.-i 

158. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2019. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, Maros Megyei Tanács Elnökének a 33338/12.12.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Költségvetési szolgálatnak a 33410/12.12.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

33465/13.12.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 49. cikkelyének (12) 

bekezdésének a rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. 

cikkely (1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”a” betűvel, valamint a 182. cikkely (1) 

bekezdés előírásai alapján, 

 

 

határoz: 

 

 

Egyetlen cikkely. Jóváhagyja Maros Megye 2019. évi konszolidált költségvetésének előzetes 

végrehajtására vonatkozó jelentést, a jelen határozat szerves részét képező 1 sz., 1/1 sz. és 1/2 sz. 

mellékletek szerint. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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  33338/12.12.2019. sz. 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros Megye 2019. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített a 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén ne legyenek elmaradt kifizetni valók, a folyó költségvetési év finanszírozására használt 

előző évi többlet és a begyűlt bevételek összege egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt 

kifizetések összege másrészt, nagyobb legyen, mint nulla. 

A jóváhagyásra javasolt költségvetésnek az előzetes végrehajtása, megmutatja a Megyei Tanácsnak 

a pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint a költségvetési egyensúlyban és a saját 

költségvetéssel jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli feltételek között végzett 

tevékenységekre vonatkozó információkat. 

A fentiek értelmében, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó, 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés ”b”, megerősítve a (3) bekezdés ”a” betűvel, javasoljuk 

megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK,  

Péter Ferenc 
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