MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. január 20.-i
3. számú HATÁROZAT
A megyei tanácsnak a rendelkezésére alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra
vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített
összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2019-2020-as tanév január-június közötti
időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2020. évre való leosztásáról, valamint
a 2021., 2022. és 2023. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1133/16.01.2020. sz. Indokolását, a Gazdasági
Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok
véleményezését,
Figyelembe véve:
-

az 5/2020. sz., a 2020. évi állami költségvetési törvény 4. cikkely "a" és "c” betű, 5. cikkely
(3) bekezdés és 6. cikkely (6) bekezdés előírásait,

-

az utólag módosított és kiegészített, az Európai Unió iskolákért programban, Romániának a
részvételének a jóváhagyására vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendelet 3. cikkely (1^1)
bekezdés előírásait,

-

az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz.
Törvény 33. cikkely (3) bekezdés ”b” betű előírásait,

-

a 2019-2020-as tanév szerkezetére vonatkozó 3191/2019. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri
rendeletet,

-

az utólag módosított és kiegészített, a 2017-2023-as periódusra, a Románia az iskolákért
programnak és annak a kivitelezésének az érdekébe, a 2017-2018-as tanévre a
költségvetésének a meghatározására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározatnak az
előírásait,

-

a 2019-2020-as tanévre, a 2017-2023-as periódusban, a Románia az iskolákért programnak
a bevezetésének a költségvetésének a meghatározására, valamint a 2017-2018-as tanévre, a
2017-2023-as periódusban, a Románia az iskolákért programnak a bevezetésének a
költségvetésének a meghatározására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározatnak a
módosításáról és kiegészítéséről szóló 559/2019. sz. Kormányhatározatot,

-

a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatalnak a 13882/09.01.2020. sz. 14055/13.01.2020. sz.
átiratait,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet, 137.
cikkely (1) bekezdés f) betű, megerősítve a 87. cikkely (2) bekezdéssel és a 182. cikkely (1)
bekezdés előírásai alapján,
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határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja 27.316 ezer lejes összegnek az elosztását, amely a megyei tanácsnak a
rendelkezésére álló összeg, a helyi fejlesztési programoknak, a helyi társfinanszírozást
szükségeltető infrastrukturális programoknak, valamint a működési kiadásoknak a támogatására,
amelyeket a megye közigazgatási területi egységei, indokolt módon, nem tudnak finanszírozni a
saját jövedelmeikből és a helyi költségvetés kiegyensúlyozására kiutalt hozzáadott érték adó
összegeiből, az 1. sz. melléklet 2. sz. oszlopa szerint.
(2) Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény
33. cikkely (3) bekezdés ”b” betű előírásainak értelmében, a 2021-2023-as periódusra, a helyi
költségvetéseknek a kiegyensúlyozásának az érdekébe kiosztandó megbecsült összegek,
megtalálhatók az 1. sz. melléklet 3-11 sz. oszlopaiban.
2. cikkely (1) Jóváhagyja a 15.356 ezer lejes összegnek a leosztását a 2020. évbe, a megyei és
községi utakra vonatkozó kiadásoknak a finanszírozásának érdekébe, a 2. sz. melléklet 2. sz.
oszlopa szerint.
(2) A 2021-2023-as periódusra, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadásoknak a
finanszírozásának az érdekébe kiosztandó megbecsült összegek, megtalálhatók az 2. sz. melléklet 35 sz. oszlopaiban.
3. cikkely Jóváhagyja a 127 ezer lejes összegnek a leosztását, a megyék szintjén, a decentralizált
kiadásoknak a finanszírozásának az érdekébe, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegekből
Nyárádszereda Város költségvetésébe, a 2019-2020-as tanév január-június periódusára, a Románia
az iskolákért program lebonyolításához, amelyből 97 ezer lejt a termékeknek a kiosztására és 30
ezer lejt a gyümölcs, zöldség, tej és tejtermékek kiosztását kísérő oktatási intézkedéseknek a
finanszírozására.
4. cikkely (1) A helyi közigazgatásnak a döntéshozó és végrehajtó hatóságai, amelyeket a
közigazgatási területi egységek szintjén hoztak létre, amelyeknek leosztottak összegeket a jelen
határozat szerint, kötelesek azokat, a törvény által előírt rendeltetésük szerint és a törvényesen
jóváhagyott metodológia betartásával, kiutalni és felhasználni.
(2) Az 1 és 2 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei.
5. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatallal, a közigazgatási területi egységekkel, amelyeknek leosztottak összegeket és
a Maros Megyei Tanácsnak, a Gazdasági Igazgatóságával és Műszaki Igazgatóságaival, amelyek
felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

1133/16.01.2020. sz.
IX B/1 akta

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A megyei tanácsnak a rendelkezésére alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra
vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített
összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2019-2020-as tanév január-június közötti
időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2020. évre való leosztásáról, valamint
a 2021., 2022. és 2023. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozó
határozattervezethez
Az 5/2020. sz., A 2020. évi állami költségvetési törvény 4. cikkely ”a” és ”c” betűk, 5. cikkely (3)
bekezdés és 6. cikkely (6) bekezdés előírásai szerint, a Maros Megyei Tanácsnak a kötelessége, a
2020. évre, elosztani a közigazgatási területi egységeknek, a következő összegeket:
1. A rendelkezésére álló alapot, 27.316 ezer lej értékbe, amely a 2020. évre, a megye szintjén
begyűjtendő, megbecsült jövedelmi adóból keletkezik. Ezt leosszák, a helyi fejlesztési
programoknak, a helyi társfinanszírozást szükségeltető infrastrukturális programoknak,
valamint a működési kiadásoknak a támogatására, amelyeket a megyei közigazgatási területi
egységek, indokolt módon, nem tudnak finanszírozni a saját jövedelmeikből, beleértve a
2020. évi állami költségvetési törvény 6. cikkely (1) bekezdés b) és d) betű szerint leosztott
jövedelmi adóból és a helyi költségvetések kiegyensúlyozására kiutalt hozzáadott érték adó
összegeiből.
2. 15.356 ezer lej, amelyet a hozzáadott érték adóból különítettek el a megyei és községi utakra
vonatkozó költségeknek a finanszírozására.
3. 127 ezer lej, a 2019-2020-as tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért
programnak, Nyárádszereda Városa szintjén való lebonyolításához, a megye szintű
decentralizált kiadásoknak a finanszírozásának az érdekébe a hozzáadott érték adóból
elkülönített összegekből.
Az 1. és 2. pontok összegeinek az elosztásának a megalapozásának az érdekébe, a Maros Megyei
Tanács, a közigazgatási területi egységektől egyes az előírt rendeltetéseknek az összegeinek a
kiosztásának az érdekébe, kéréseknek a benyújtását kérte, a megyei utak szempontjából a Műszaki
Igazgatósággal is konzultálva.
A 3. pontban előírt finanszírozási szükséglet meghatározásánál, figyelembe vették Nyárádszereda
városa szintjén a programnak a haszonélvezőinek a maximális számát, amelyet a Maros Megyei
Tanfelügyelőség közölt, illetve, az 559/2019. sz. Kormányhatározat által előírt, Maros megye
szintjén, a 3191/2019. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott 2019-2020-as
tanév szerkezetét, a napi értékek határait és a hetente kiosztott termékek számát, amelyet az utólag
módosított és kiegészített 640/2017. sz. Kormányhatározattal határoztak meg és az 559/2019. sz.
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Kormányhatározat által előírt, a termékek kiosztására és a gyümölcs, zöldség, tej és tejtermékek
kiosztását kísérő oktatási intézkedéseknek a finanszírozására, Maros megye szintjén meghatározott
összegeket.
A 2021., 2022. és a 2023. évekre, a közigazgatási területi egységekre leosztandó összegeknek a
megbecsülése, a Megyei Közpénzügyi Igazgatóság által közölt adatok alapján, a következő:
2021

2022

2023

Az utak hozzáadott érték adóból elkülönített összegek (ezer
lej)

7.678

7.678

7.678

A helyi költségvetések kiigazítására vonatkozó összegek (ezer
lej)

34.298

26.776

26.887

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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