MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. június 25.-i
91. számú HATÁROZAT
Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16170/19.06.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a
Költségvetési Szolgálatnak a 16224/19.06.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a
16238/19.06.2020. 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, 815.402.000 lejes összegbe
a jövedelmeknél és 916.914.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/i melléklet szerint.”
2. Az 1/h, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/a, 3/10, 3/11, 3/18, 3/19, 3/33, 3/36/f, 3/37/c, 3/38/c, 3/39/d, 3/41/c,
3/42/c, 3/44/c, 3/47/c, 3/48/c, 3/53/f, 3/54/f, 3/55/b, 3/56/c, 3/57/c, 3/58/c, 3/60/c, 3/61/c, 3/62/c,
3/71/c, 3/74/d, 4/g, 4/2, 4/3, 5/1/g, 5/2/c, 7/e, 8/c és 11 mellékletek módosulnak és az 1/i, 2/h, 2/1/g,
2/2/g, 3/1/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/18/a, 3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d,
3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g, 3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/71/f,
3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a, 5/1/h, 5/2/d, 7/f, 8/d és 11/a mellékletekkel lesznek helyettesítve, amelyek a
jelen határozatnak a szerves részei..
II. cikkely Az előző évek halmozott többletéből származó összegeknek, a fejlesztési szakasznak a
finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2020-as
felhasználására vonatkozó 159/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz
módosítva:
1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
”1. cikkely Jóváhagyja a 2020. évben való felhasználását, az előző évek halmozott többletéből
származó 85.434.000 lejes összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására”.
2. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma:
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„2. cikkely Jóváhagyja a 2020. évben való felhasználását, az előző évek halmozott többletéből
származó 16.066.000 lejes összegnek, a működési szakasznak a finanszírozására”.
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

16170/19.06.2020. 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 15662/16.06.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Klinikai Kórház kérte az intézmény
költségvetésének a kiigazítását, a ragályos betegségek országos programjára szánt összegeknek a
kiegészítésének a következtébe, 252.000 lejes összeggel. Hasonlóan, növelik a jövedelmet e
szolgáltatásoknál 180.000 lejjel, a büntetések, bírságolások és elkobzásoknál 1000 lejes összeggel. z
Egészségügyi Pénztárral kötött korházi orvosi szolgáltatási szerződés kiegészítésének. A javakkal
és szolgáltatásokkal nő a kiadás 250.000 lejjel, a felvett fogyatékos személyekkel kapcsolatos
összegek pedig 3.000 lejjel. A tőke kiadások nőnek 12.000 lejjel, amelyet az előző évi bevételekből
finanszíroznak.
A 15612/15.06.2020. sz. átirattal, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi
Kórház, egyes módosításokat kér, a bevételi és kiadási költségvetésben, a 43.40-es cikkelynek a
beiktatásának értelmében, a jövedelmek szakaszba, a 206.000 lejes értékű kockázati anyagi
ösztönzés gyanánt, az országos programokból származó jövedelmeknek a növekedése – 8.000 lejes
DSP szerződések, valamint a FEN-ből származó előző évi jövedelmek növekedése 14.000 lejjel.
A 15722/16.06.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
közöl 50.000 lejes megtakarítást, amelyet a 62/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal kiutalt
összegekből spóroltak, a munkahelyen megelőző vagy speciális rendeltetésű övezetekben
elkülönítésben levő személyzetnek az elszállásolásának és étkeztetésének a biztosításának az
érdekében, a COVID-19 elterjedésének a megelőzési intézkedéseire vonatkozó 8/2020. sz. Katonai
rendelet 9, 10 és 11 cikkelyei szerint. Ezzel az összeggel növelik a költségvetést a 68. fejezetben – a
329/2020. sz. Kormányrendelet alapján előírt intézkedések, a közigazgatási területi egységek
szállásolási és étkeztetési díjainak, a költségeinek a kifizetésének az érdekébe, területi egységek,
amelyek a szociális szolgáltatásokat biztosítók rendelkezésére bocsátottak szálláshelyeket a
közelükben, azon települések területén, amelyekben a szociális szolgáltató tevékenykedik, az illető
egységek kérésének alapján. Hasonlóan, növelik a tőke kiadásokat 88.000 lejjel, amelyből: 74.000
lej a ”Konyha berendezése a Szászrégen-i CRRN keretében” pozícióra, amely szükséges a
felszerelések beszerzésének a befejezéséhez, 14.000 lej a ”Mezőkapus-i Ügykezelő Központi
Egység vízpumpáló egysége” pozícióra.
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A Műszaki Igazgatóság, a 15239/11.06.2020. sz. belső jegyzékkel, kéri a ”Városháza utca 2 sz.
alatti ingatlan beltéri javítása és berendezése” létesítmény finanszírozására elkülönített összegeknek
a kiegészítését – Tervezési szolgáltatások – PT fázis + műszaki támogatás a tervező részéről + díjak
és véleményezések + kivitelezés + építésfelvigyázó” 30.000 lejjel, ezzel az összeggel csökkentik a
74 fejezet SMID keretében előírt kiadásokat.
A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság, a 15339/12.06.2020. sz. Belső
jegyzékkel, egyes módosításokat kér, az IID Alapból finanszírozott, ügykezelésbe vagy
koncesszióba adott eszközök beruházási tervében.
A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság, a 16092/19.06.2020. sz. Belső
jegyzékkel, kéri a Kultúrpalota Felújítása tervre kiutalt összegeknek a kiegészítését 11.000 lejjel,
ezzel az összeggel csökkentik a 74 fejezet SMID keretében előírt kiadásokat.
A 11930/11.05.2020. sz. átirattal, az 1. sz. Inkluzív Oktatású Iskola Központ, kéri a jóváhagyott
szakasz keretében a Javítási listának a módosítását, lemondanak az ”Osztálytermek kifestése,
élelmezési épülettömb és illemhely fertőtlenítés” pozícióról 30.000 lej értékbe és beiktatnak egy új
pozíciót: ”A sportpálya bekerítéséhez szükséges drótkerítés kicserélése” ugyanolyan értékbe.
A 14498/04.06.2020. sz. átirattal, az 2. sz. Inkluzív Oktatású Iskola Központ, kér 49.000 lejt két
moduláris fém konténernek a beszerzésére, két szakkabinetnek a kiépítéséhez az iskola udvarán,
ahol a diákok terápiákban részesüljenek. Ezzel az értékkel csökkentenék a 84. szakaszt Fejlesztési
programot.
A 15459/15.06.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Múzeum egyes módosításokat kér a jóváhagyott
költségvetés keretében: a személyzeti költségek növelése 350.000 lejjel, a beruházási költségekét
465.000 lejjel és az anyagi kiadásoknak a csökkentése 815.000 lejjel, a szükségállapot és a
vészhelyzet idején a kulturális tevékenységeknek a csökkentésének köszönhető megtakarítás.
A 15572/15.06.2020. sz. átirattal a Maros Megyei Könyvtár kéri 1.755.000 lejes összegnek az
átutalását, amely a ”Teleki Könyvtár épület tetőzetének a generáljavítása” munkálat tőke kiadásai, a
folyó javításokra, mivel az nem feltételezi a szerkezeti módosítást vagy a létező anyagoknak a
helyettesítését.
A fennebb bemutatottak értelmében, a költségvetés kiigazítás megváltoztatja annak a szerkezetét,
ami a működési és a fejlesztési szakasznak kiutalt összegeket illeti, módosítva a Maros Megyei
Tanácsnak 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 159/2019. sz. Határozatát.
Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b, 3/10/a, 3/11/a, 3/18/a,
3/19/a, 3/33/a, 3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d, 3/44/d, 3/47/d, 3/48/d, 3/53/g, 3/54/g,
3/55/c, 3/56/d, 3/57/d, 3/58/d, 3/60/d, 3/61/d, 3/62/d, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/2/a, 4/3/a, 5/1/h, 5/2/d, ,
7/f, 8/d, 11/a 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 15717/16.06.2020. sz. alatt, 2020. június 16.-án kifüggesztették közvitára az
intézménynek a hirdető táblájára.
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1.
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718 e-mail: cjmures@cjmures.ro www.cjmures.ro

2/3

A fennebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet.

ELNÖK
Péter Ferenc
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