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2019. december 20.-i 

159. számú HATÁROZAT 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2020. évi 

felhasználására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 33342/12.12.2019. sz. jóváhagyási beszámolóját, 

a Költségvetési szolgálatnak a 33413/12.12.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

33464/13.12.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 58. cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betű előírásait, 

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: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 50.000.000 lejes összegnek a 

felhasználását, a 2020. évbe, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

2. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 20.000.000 lejes összegnek a 

felhasználását, a 2020. évbe, a működési szakasznak az ideiglenes kasszahiányainak a fedezésére. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatósága. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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33342/12.12.2019. sz.  

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2020. évi 

felhasználására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. 

cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betű szerint, a költségvetési évnek a lezárásából származó éves 

költségvetési többlet, a két szakaszon, a 6. cikkely „a” és „b” betűi által előírt egyes állami 

költségvetési jövedelmekből leosztott összegekre korlátozva a kiigazításoknak az elvégzése után, a 

6. cikkely ”b” betű által kivételezett és az állami költségvetésből vagy más költségvetésekből 

átutaltak, valamint az elmaradt költségeknek a kifizetése után, átviszik a következő pénzügyi évbe 

és a döntéshozó határozatok alapján, a következőképpen használják fel: 

a) A fejlesztési szakasznak a kiadásainak a finanszírozási forrása; 

b) A folyó év működési és fejlesztési szakaszainak a bevételeinek és kiadásainak a 

különbözetéből származó ideiglenes kassza hiányoknak a fedezésére, az „a” betű 

előírásainak az alkalmazásának a következtébe megmaradt készlet határain belül, 

Figyelembe véve, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely(3) bekezdés ”a” betű előírásait, a Megyei Tanács, jóváhagyja az 

elnöknek a javaslatára, a megye költségvetését, a tartozásoknak az átutalását, a költségvetési 

tartaléknak a felhasználási módját és a költségvetési évnek a zárszámadását. 

Az előző évek halmozott többlete a 2018. évbe 101.009.000 lej, a 2019. évre pedig a Megyei 

Tanácsnak a szintjén megközelítőleg 70.000.000 lejre becsüljük, az állami költségvetésnek a 

kiegyenlítése után 

Mivel, máig nem hagyták jóvá a 2020. évi állami költségvetési törvényt, 2020 januárjába pedig, 

kifizetésre kell, kerüljenek a megyei hatóság által szerződött, folyamatba levő szerződések, 

javasoltatik az előző évek megbecsült halmozott többletéből, a 2020. évben való felhasználását, a 

70.000.000 lejes összegnek a következőképpen: 

- 20.000.000 lej, a működési szakasznak az ideiglenes kassza hiányának a fedezésére; 

- 50.000.000 lej, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

A fennebbiek szempontjából, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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