MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. május 28.-i
80. számú HATÁROZAT
Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13358/22.05.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a
Költségvetési Szolgálatnak a 13388/22.05.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a
13393/22.05.2020. 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, 814.921.000 lejes összegbe
a jövedelmeknél és 916.421.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/h 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 3/197
számúig”
3. Az 1/g, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1, 3/13, 3/35/a, 3/36/e, 3/37/b, 3/38/b, 3/39/c, 3/41/b, 3/42/b, 3/43/b,
3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 3/50/b, 3/51/b, 3/52/e, 3/53/e, 3/54/e, 3/55/a, 3/56/b,
3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 3/63/b, 3/64/b, 3/71/d, 3/74/b, 3/79, 3/196, 4/f, 5/1/f,
5/2/b, 7/d, 8/b és 10/b mellékletek módosulnak és az 1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/13/a, 3/35/b,
3/36/f, 3/37/c, 3/38/c, 3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/c,
3/50/c, 3/51/c, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c,
3/63/c, 3/64/c, 3/71/e, 3/74/c, 3/79/a, 3/196/a, 4/g, 5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c și 10/c mellékletekkel
lesznek helyettesítve.
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4. A 3/196 melléklet után beszúrnak egy új mellékletet, a 3/197 számút.
II. cikkely Az 1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/13/a, 3/35/b, 3/36/f, 3/37/c, 3/38/c, 3/39/d, 3/41/c,
3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c, 3/52/f, 3/53/f, 3/54/f,
3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c, 3/63/c, 3/64/c, 3/71/e, 3/74/c, 3/79/a,
3/196/a, 3/197, 4/g, 5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c és 10/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

13358/22.05.2020. 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 12326/14.05.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Klinikai Kórház kérte az intézmény
költségvetésének a kiigazítását, az Egészségügyi Pénztárral kötött korházi orvosi szolgáltatási
szerződés kiegészítésének a következtébe, 2.310.000 lejes összeggel, a 252/2020. sz.
Kormányhatározat 8. cikkely (1) bekezdés szerint, a 2020. március havi effektív kiadásokra,
valamint 14.000 lejes nagyságú adományból és szponzorálásból származó összeggel, egyes leltári
tárgyaknak a biztosításának az érdekébe.
A 12002/11.05.2020. sz. átirattal a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi
Kórház, egyes módosításokat kér, a jóváhagyott szakasz keretében, a költségvetési cikkelyek
között, valamint a javítási listának a következőképpen való módosítását: a ”Garázs épület folyó
javításai” létesítmény kiegészítése 50.000 lejes összeggel és a ”Gépműhely épület folyó javításai”
létesítmény csökkentése ugyanazzal az összeggel.
A 12515/18.05.2020. sz. átirattal a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ, kéri a
költségvetésnek a módosítását, a 20. cím ”Javak és szolgáltatások” cikkelyei és bekezdései között a
szakasz keretében.
A 13094/21.05.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
közli, 180.000 lejnek a megtakarítását, a Maros Megyei Tanácsnak a 62/2020. sz. Határozattal
kiutalt összegekből, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési intézkedéseire vonatkozó 8/2020. sz.
Katonai Rendelet 9., 10. és 11. cikkely előírásai szerint, a munkahelyükön vagy a munkahelyen
vagy a speciális rendeltetésű övezetekben, megelőzőleg elkülönített, saját személyzetének a
szállásának és étkezésének a biztosításának az érdekébe. Ezzel az összeggel növelni fogják a
költségvetés 68. fejezetét, A 329/2020. sz. Kormányhatározat alapján előírt intézkedések, a területi
közigazgatási egységek által biztosított szállásolási és étkezési járandóságok kiadásainak a
kifizetésének az érdekébe, egységek, amelyek a szociális szolgáltatásokat biztosítóknak, szállásolási
helyeket bocsátottak a rendelkezésükre, a közelükben, annak a településnek a területén ahol a
szociális szolgáltató tevékenykedik, azoknak a kérései alapján. Hasonlóan, egyes költségvetési
cikkelyek között átirányításokat végeznek, amelyek szükségesek a tisztasági-egészségügyi,
fertőtlenítő, takarítási, stb. anyagok, a COVID-19 által befolyásolt, megnőtt kiadások miatt.
A Műszaki Igazgatóság, a 12142/12.05.2020. sz. Belső jegyzékkel, kéri az ”Esővíz kanalizálás a
Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén” létesítmény finanszírozására vonatkozó
összegek kiegészítését 3.200.000 lejes összeggel, a DALI-ban megfogalmazott módosítási
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megoldásnak a következtébe, mivel kiegészítő munkálatokra van szükség. Ezek az összegek
megnövelik a többéves projektek költségvetését a 2021. évre.
A Műszaki Igazgatóság, a 12529/18.05.2020. sz. Belső jegyzékkel, kéri a beruházási listába való
foglalását a ”Video felügyeleti rendszernek a kibővítése” létesítménynek, 4000 lej értékbe, az
összeget a ”Motoros fúró” pozícióból eredő megtakarításból fogják biztosítani.
A 13214/22.05.2020. sz. Belső jegyzékkel, a Kiszolgáló-Beszerzési Szolgálat, kéri egy termonebulizátornak a beszerzését, a fertőzések a megelőzése és ellenőrzésének az érdekébe, a SARS
Cov-2 által generált epidemiológiai helyzet kontextusában, 15.000 lej értékbe. Ezzel az összeggel
csökkenteni fogják a 84 fejezet Fejlesztési programjait.
Figyelembe véve, a "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a
létesítményeknek a beiktatása" megyei érdekű közhasznú munkálatnak, amely a következő
célkitűzéseket tartalmazza: A felszálló-leszálló pálya kibővítése, A repülőgép parkoló felületnek a
kibővítése és A létező Utas terminál kibővítése, területén elhelyezkedő magántulajdonú
ingatlanoknak a kisajátítási eljárásának az elindítására vonatkozó 78/2020. sz. Maros Megyei
Tanács Határozatot, javasoljuk a kártérítések összértékét képező 263.000 lejes összegnek a
megnevezését. Ezzel az összeggel fogják csökkenteni a 84 fejezet Fejlesztési programjait.
A 37000/22.05.2020. sz. átirattal, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű
Vállalat, kéri a Maros Megyei Tanács által nyújtott kompenzálásoknak a növelését 200.000 lejjel,
figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet által elrendelt „Világjárványt”, a
szükségállapotnak a kihirdetését, majd utólag, 2020. május 18.-tól a vészhelyzetnek a kihirdetését,
egész Románia területére, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési intézkedéseire vonatkozó
katonai rendeleteket, a repülések felfüggesztését Olaszország, Spanyolország, Franciaország és
Németország és Románia között, a repülési gazdasági egységek által, a Wizzair repülőtársaság azon
döntését, hogy az összes, a Marosvásárhely-i repülőtéren végzett járatot felfüggeszti, 2020. március
25.-től, a repülőtérnek a tevékenysége minden szempontból érintett lett.
Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/13/a, 3/35/b, 3/36/f, 3/37/c,
3/38/c, 3/39/d, 3/41/c, 3/42/c, 3/43/c, 3/44/c, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/49/c, 3/50/c, 3/51/c,
3/52/f, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/59/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c, 3/63/c, 3/64/c,
3/71/e, 3/74/c, 3/79/a, 3/196/a, 3/197, 4/g, 5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c és 10/c mellékletekben.
Az utólag módosított ás kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, 273/2006. sz. Törvény 39.
cikkely (3) bekezdés szerint, a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a jóváhagyására
vonatkozó 17/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozó
határozattervezetet, a 12447/15.05.2020. sz. alatt, 2020. május 15.-én kifüggesztették közvitára az
intézménynek a hirdető táblájára.
A fennebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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