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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. június 24.-i 

98. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 16737/18.06.2021. sz. Indokolását, a Költségvetési 

Szolgálatnak a 16780/18.06.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 16816/18.06.2021. 

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 36. 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 A Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról szóló 56/2021. 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 2021. évi általános költségvetését, a jövedelmeknél 

862.756.000 lejjel és a kiadásoknál 925.268.000 lejjel, az 1/b. sz. melléklet szerint.” 

2. Az 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/1, 3/7/a, 3/8, 3/9, 3/10, 3/33, 3/71/a, 3/74/a, 3/91, 4, 5/1, 5/2, 8, 10 és 

11 mellékletek módosulnak és az 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/a, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/33/a, 

3/71/b, 3/74/b, 3/91/a, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 8/a, 10/a és 11/a mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

3. A 3/98 melléklet után beszúrnak kettő új mellékletet, a 3/99 és 3/100 számúakat. 

4. Az 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/a, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 3/33/a, 3/71/b, 3/74/b, 3/91/a, 3/99, 

3/100, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 8/b, 10/a és 11/a mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik az alárendelt intézményeknek, a Maros Megyei Tanács 

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 
 

   

 

16737/18.06.2021. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros Megye 2021. 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 166658/28.05.2021. sz. átirattal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium közli a 32.000 

leje összeget a nem emberi fogyasztásra rendeltetett, állati eredetű melléktermékek semlegesítési 

tevékenységének a kivitelezésére, a 2021. évre, az utólag módosított és kiegészített, a 24/2016. sz. 

Kormányrendelet előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 

551/2018. sz. Kormányhatározat 13. cikkely módosításáról és kiegészítéséről szóló 548/2021. sz. 

Kormányhatározat 2. pont előírásai szerint. A 32.000 lejes összeget a jövedelmekbe foglalják. 

A 15304/07.06.2021. sz. és a 15726/09.06.2021. sz. átiratokkal, az 1. sz. Inkluzív Oktatású 

Iskolaközpont és a 2. sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont, költségvetés kiigazítást kérelmeznek, a 

jóváhagyott volumen keretében, a 20.13 Szakmai felkészülés cikkelybe foglalt összegek 

növelésének értelmében, 10.000 lejjel, illetve 18.000 lejjel, egyidejűleg a 20.05 Leltári tárgyak és a 

20.01 Más javak és karbantartási és működési szolgáltatások cikkelyekbe előírtak csökkentésével. 

A 15976/11.06.2021. sz. átirattal, a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi 

Kórház, kéri az intézmény költségvetésének a kiegészítését 11.000 lejes összeggel, a 

Közegészségügyi Igazgatósággal kötött szerződésekből származó jövedelmek kiegészítésének a 

következtében, az állami költségvetésből kiutalt összegek – egészségügyi programok. A kiadásokat 

ugyanazzal az összeggel növelik, elvégezve egyes módosításokat a költségvetési cikkelyekben. 

A 15651/09.06.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Kórház, kérte az intézmény költségvetésének a 

kiigazítását, a jövedelmek kiegészítésének a következtében, a járó beteg szakrendelésből származó 

orvosi szolgáltatásokból, az egyes javak értékesítéséből, a Közegészségügyi Igazgatósággal kötött 

szerződésekből, az állami költségvetésből kiutalt összegekből – egészségügyi programok, 590.000 

lejes összegbe. Az 580.000 lejes összeget leosszák az anyagi és beruházási kiadásokra, a 

különbözeti 10.000 lejjel pedig csökkentik a hiányt. 

A 16429/16.06.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Katonai Központ, kéri egyes operációs rendszer 

licencek beszerzését, amelyek kompatibilisek legyenek azokkal, amelyeket fel fognak telepíteni, e 

titkos, szolgálati titok rendszerű adatok fogadására, tárolására és megküldésére és a hálózatban 

végzett munkavégzésre vonatkozóan. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

Hasonlóan, szükség van a költségvetési alapnak a létrehozására 23.000 lej értékbe, az utólag 

módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 36. cikkely 

szerint. 

Ugyanakkor, egy kiegyenlítést kell végezni, a Románia az iskolákért programba foglalt összegekre 

vonatkozóan, annak értelmében, hogy a 2021. évre előírt 9.402.000 lejes összegnek a belefoglalását 

a 65.02 Oktatás fejezet 65.02.50 Más költségek az oktatás terén alfejezetbe és a 6.402.000 lejes 

összeggel való csökkentését a 65.02.03 Óvodai és elemi iskolai oktatás alfejezetnek, az aktualizált 

költségvetési osztályozás értelmében. 

A 16103/14.06.2021. sz. belső jegyzékkel, a Műszaki Igazgatóság kérte a 10. sz. melléklet 

Munkálatok a megyei utakon, D Fejezet 2.2 és 2.3 pozíciókba foglalt tervezési szolgáltatások 

megnevezésének a megváltoztatását. 

Még szükség van egyes módosításokra, az anyagi költségek cikkelyekben, 60. fejezet Védelem 

(Megyei Katonai Központ), 67. fejezet Kultúra, kikapcsolódás és vallás (Transilvania Motor Ring 

Komplexum Adminisztrálás), 84. fejezet (Utak és hidak), 87. fejezet Más gazdasági tevékenységek 

(Maros megyei különleges problémák területi szervezete) az RCA és CASCO összegeinek a 

besorolására. 

A Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsának a 

27/07.06.2021. Határozatával, jóváhagyták a Vállalat 2021. évi Bevételi és Kiadási 

Költségvetésének a kiigazítását. A kiigazítás szerint módosul a beruházási lista a 8b melléklet 

szerint. 

Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/1/a, 3/7/b, 3/8/a, 3/9/a, 3/10/a, 

3/33/a, 3/71/b, 3/74/b, 3/91/a, 3/99, 3/100, 4/a, 5/1/a, 5/2/a, 8/b, 10/a és 11/a mellékletekben. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 39. 

cikkely (3) bekezdés szerint, a Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiegészítésére 

vonatkozó határozattervezetet, 2021. június 14.-én kifügesztették közvitára, az intézmény 

hirdetőtáblájára, a 16084. sz. alatt. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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