MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. április 15.-i
55. számú HATÁROZAT
Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 9620/09.04.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a
Költségvetési Szolgálatnak a 9664/09.04.2020. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a
9699/09.04.2020. 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, 26. cikkely és 82. 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, a Maros Megye 2020. évi általános
költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról
szóló 17/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz módosítva és
kiegészítve:
1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
”1. cikkely Jóváhagyja Maros megye 2020. évi általános költségvetését, 802.279.000 lejes összegbe
a jövedelmeknél és 903.779.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/c 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 3/194
számúig”
3. Az 1/c, 2/c, 2/1/b, 2/2/c, 3/36/b, 3/52/b, 3/53/b, 3/54/b, 3/71/b, 4/c, 5/1/c és 7/c mellékletek
módosulnak és az 1/d, 2/d, 2/1/c, 2/2/d, 3/36/c, 3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 4/d, 5/1/d és 7/d
mellékletekkel lesznek helyettesítve.
4. A 3/193 melléklet után beszúrnak egy új mellékletet, a 3/194 számút.
II. cikkely Az 1/d, 2/d, 2/1/c, 2/2/d, 3/36/c, 3/52/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/194, 4/d, 5/1/d és 7/d számú
mellékletek, a jelen határozatnak a szerves részei.
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III. cikkely A jelen határozatot közlik az alárendelt intézményeknek, 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

9620/09.04.2020. sz.
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
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
módosítását és kiigazítását, a fő hitelutalványozók egyes megalapozott javaslataik következtébe.
A 8604/30.03.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség, kezdeményezi a ”COVID19 megbetegedések korlátozása és megelőzése” megyei közérdekű projektet. Eszerint, annak
érdekébe, hogy biztonsági feltételek között végezzék, a beavatott személyzetnek a védelmét, azokét,
akik az érvényben levő, jogi szabályozásoknak az alkalmazási tevékenységét végzik, szükség van a
légi mikro flórát fertőtlenítő vegyszereknek a beszerzésére, mégpedig az egységnek, a
gépjárműveinek a fertőtlenítéséhez.
Figyelembe véve, a COVID-19 vírussal való fertőzésre vonatkozó epidemiológiai kontextust, a
Maros Megyei Klinikai Kórház, a 9347/07.04.2020. sz. átirattal, kéri a jövedelmi és kiadási
költségvetésnek a kiigazítását, az adományokból és szponzorálásokból származó 1.035.000 lejes
összegnek a belefoglalásával, amelyet az intézmény kapott azért, hogy gyorsított eljárással
biztosítsák az egészségügyi anyagokat, védő felszereléseket, fertőtlenítőket és reagenseket.
Hasonlóan, az elsődleges fertőző betegségek felügyeletének és ellenőrzésének az országos
programját kiegészítették 900.000 lejes összeggel, labortesztelési rendeltetéssel, RT-PCR
módszerrel.
A fennebbiek szempontjából, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros Megyei Tanács
plénumának, a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó
határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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