MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. április 30.-i
62. számú HATÁROZAT
Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 11170/29.04.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a
Költségvetési Szolgálatnak a 11202/29.04.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a
11203/29.04.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,
A 2020. évi állami költségvetésben előírt, a Kormány rendelkezésére álló Költségvetési
tartalékalapból, a munkahelyükön megelőző elkülönítésben levő szociális támogatási személyzet
egyes kiadásainak a fedezésének az érdekébe, a helyi költségvetéseknek a kiegészítésére vonatkozó
329/2020. sz. Kormányhatározat, valamint a karantén költségeinek a megállapításának és az
egészségügy területén egyes intézkedéseknek a megtételének a metodológiai normáira, valamint az
Egészségügyi Minisztérium költségvetésének a kiegészítésének az érdekébe, a 2020. évi állami
költségvetésben előírt, a Kormány rendelkezésére álló Költségvetési tartalékalapból egy összegnek
a kiutalására vonatkozó 201. sz. Kormányhatározat 2. cikkely kiegészítésének alapján,
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, 806.232.000 lejes összegbe
a jövedelmeknél és 907.732.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/f 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 3/196
számúig”
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3. Az 1/f, 2/e, 2/1/d, 3/36/d, 3/52/d, 3/53/d, 3/54/d, 4/f, 5/1/f és 9/b mellékletek módosulnak és az
1/g, 2/f , 2/1/e, 3/36/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 4/f, 5/1/f és 9/c mellékletekkel lesznek helyettesítve.
4. A 3/195 melléklet után beszúrnak egy új mellékletet, a 3/196 számút.
II. cikkely Az 1/g, 2/f , 2/1/e, 3/36/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 4/f, 5/1/f és 9/c számú mellékletek, a
jelen határozatnak a szerves részei.
III. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak, az alárendelt intézményeinek, 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

11170/29.04.2020. 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
kiigazítását, a fő hitelutalványozók egyes megalapozott javaslataik következtébe.
A 2020. évi állami költségvetésben előírt, a Kormány rendelkezésére álló Költségvetési
tartalékalapból, a munkahelyükön megelőző elkülönítésben levő szociális támogatási személyzet
egyes kiadásainak a fedezésének az érdekébe, a helyi költségvetéseknek a kiegészítésére vonatkozó
329/2020. sz. Kormányhatározattal, Maros megyének kiutaltak 1.360.000 lejes összeget.
Az I. cikkely (2) bekezdés előírásai szerint, az összeg rendeltetése a táppénze és szállás pótléka, az
idős személyek gondozásának és támogatásának a bentlakásos központ, a fogyatékos és egészséges
gyermekeknek és felnőtteknek a bentlakásos központ típusú, szociális szolgáltatásoknak a
személyzetének, valamint azoknak a veszélyeztetett kategóriáknak, akik a munkahelyen megelőző
elkülönítésben vagy speciális rendeltetésű övezetekben vannak, ahova külső személynek nincs
belépése.
Hasonlóan, a 11137/29.04.2020. sz. átirattal, a Műszaki Igazgatóság kéri a 2020. évi útprogramnak
a kiigazítását, ugyanannak a szakasznak a keretében.
Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/f, 2/f , 2/1/e, 3/36/e, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/196 és
9/c mellékletekben.
A fennebbiek értelmébe, a mellékelt határozattervezetet alálehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra
a Maros Megyei Tanácsnak a plénumának.

ELNÖK
Péter Ferenc
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