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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

142. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25604/16.09.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Költségvetési Szolgálatnak a 25677/16.09.2021. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

25710/17.09.2021. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A 2021. évi állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 97/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

előírásai szerint, 

Tekintettel, a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak a 11909/16.09.2021. sz. átiratra és  a 

2021. évre elkülönített összegek és kvóták kiutalására vonatkozó 16747/16.09.2021. sz. Döntésre, 

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 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, Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének 

a jóváhagyásáról szóló 56/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz 

módosítva és kiegészítve: 

Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

”1. cikkely Jóváhagyja, Maros megye 2021. évi általános költségvetését, a jövedelmeknél 

924.885.000 lejjel és a kiadásoknál 987.397.000 lejjel, az 1/e. sz. melléklet szerint.” 

1. Az 1/d, 2/d, 2/1/d, 2/2/d, 3/4, 3/18/a, 3/19, 3/20, 3/24, 3/25, 3/27, 3/33/a, 3/36/b, 3/37/b, 3/38/b, 

3/39/b, 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/b, 

3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 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/c, 3/99, 4/c, 4/2, 4/4/a, 4/5, 4/6/a, 4/7/b, 4/8, 5/1/b, 5/2/b, 7, 8/f, 11/c és 12/a mellékletek 

módosulnak és az 1/e, 2/e, 2/1/e, 2/2/e, 3/4/a, 3/18/b, 3/19/a, 3/20/a, 3/24/a, 3/25/a, 3/27/a, 3/33/b, 

3/36/c, 3/37/c, 3/38/c, 3/39/c, 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/c, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 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/d, 3/99/a, 4/d, 4/2/a, 4/4/b, 4/5/a, 4/6/b, 4/7/c, 4/8/a, 5/1/c, 5/2/c, 7/a, 

8/e, 11/d és 12/b mellékletekkel lesznek helyettesítve. 
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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 
 

   

 

25604/16.09.2021. 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 2021. évi állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 97/2021. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelettel, Maros Megyének a következő összegeket utalták ki: 

 68.000 lej, a hozzáadott érték adóból kiutalt összegek, rendeltetésük a támogatások kifizetése 

hozzájárulás formájába, amely biztosítani fogja, a helyi vallásos egységek saját alapokból nem 

fedezett fizetés jogok kiegészítését, a megye vallási egységeiben alkalmazott nem klerikus 

személyzet részére; 

 707.000 lej, a hozzáadott érték adóból kiutalt összegek, rendeltetésük az idős személyek 

otthonainak, a működési költségeinek a finanszírozására; 

 7.196.000 lej, a hozzáadott érték adóból kiutalt összegek, rendeltetésük a megyei és községi 

utakra vonatkozó költségek finanszírozása. 

A fennebb említett normatív okirat szerint, csökkentik 451.000 lejjel a hozzáadott érték adóból 

kiutalt összegeket, amelyek rendeltetése, a Románia az iskolákért program kivitelezése által 

meghatározott költségek finanszírozására. 

A Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság, a 11909/16.09.2021. sz. átirattal közli a 2021. évre 

elkülönített összegek és kvóták kiutalására vonatkozó 16747/16.09.2021. sz. Döntést, 9.114.000 lej 

összegbe. 

A fennebbi összegeket, kiutalják a 97/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel meghatározott 

rendeltetések szerint, valamint a Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

tevékenységének a biztosításához szükséges kiadások és a következő kulturális intézmények  

finanszírozására: a Hivatásos Művészegyüttes, az Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház, a 

Marosvásárhely-i Állami Filharmónia. 

A 25408/15.09.2021. sz. és a 25476/15.09.2021. sz. átirattal a Maros Megyei Kórház, illetve a 

Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház, kérik a költségvetéseik 

növelését, a szolgáltatásbiztosításokból, a kórházi orvosi szolgáltatásokra származó jövedelmek 

növekedésének a következtében, az egészségbiztosító pénztárakkal, a kórházi orvosi 

szolgáltatásokra kötött szerződésekből és Országos egészségügyi programokból, a Közegészségügyi 

Igazgatóságokkal kötött szerződésekből, a 2014-2020-as programállási időszak csatlakozás utáni  
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Nem visszatérítendő európai alapokból (FEN) finanszírozott projektekre, a részbe vagy teljes 

egészébe  saját jövedelmeikből  finanszírozott közintézményeknek jutatott, az állami 

költségvetésből nyújtott szubvenciókból, a fizetés növekedési jogok fedezésének érdekébe, az  

egységes egészségügyi szociálisbiztosítási országos alap költségvetéséből  kiutalt szubvencióból 

származó jövedelmek kiegészítésének a következtébe, 31.507.000 lejjel, illetve 5.919.000 lejjel. Az 

összegeket személyzeti kiadásokra, anyagi költségekre és beruházásokra osszák le. 

A 24615/07.09.2021. sz., 24714/08.09.2021. sz., 25011/10.09.2021. sz. és a 25257/14.07.2021. sz. 

átiratokkal, a Salvamont – Salvaspeo Megyei Közszolgálat, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra 

és Művészetoktatási Központ, a Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrzővédő Szolgálata és a 

Vatra Folyóirat Szerkesztősége kéri a költségvetés kiigazítást a 2021. évre jóváhagyott összegek 

keretében. 

A 23275/24.08.2021. sz. belső jegyzékkel, a Műszaki igazgatóság, módosításokat kért a Megyei 

utak karbantartási szolgálatánál előírt felszerelések listájában, a jóváhagyott költségvetés keretében. 

A 26487/26.08.2021. sz. belső jegyzékkel, a Regionálisfejlesztési és pályázat kivitelezési 

igazgatóság, kéri az IID Alapból finanszírozott ügykezelésbe vagy koncesszióba adott aktívák 

beruházási tervébe foglalt összegeknek a kiegészítését, így a 12. sz. mellékletbe beiktatnak egy új 

pozíciót: „A Kerelőszentpál-i DDN nem veszélyes hulladék tároló, 1 cellájának a peremútjának a 

földcsuszamlásának a kijavítása”, 1.100.000 lej értékbe. 

A 24859/09.09.2021. sz. belső jegyzékkel, a Regionálisfejlesztési és pályázat kivitelezési 

igazgatóság, kéri „A DJ151B és DJ 142 megyei utak modernizálása, Nyárádtő(DN15) – Mikefalva - 

Dicsőszentmárton(DN14A) – Maros megye”, SMIS kód 115673, projekt költségvetésének a 

kiegészítését, a finanszírozási szerződés 1. sz. kiegészítő okiratának az aláírásának a következtébe. 

A módosítások megtalálhatók a 11d mellékletben – „A 2021. évi többéves programok listája”. 

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. szeptember 15.-én kifüggesztették közvitára, az intézmény 

hirdetőtáblájára, a 25489. sz. alatt. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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