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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. október 26.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

TERVEZET 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó 

határozattervezet 22352/20.20.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 15. 

cikkely (2) bekezdésének és 19. cikkelyének a (2) bekezdésének az értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt a Helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (3) bekezdésének, a) betűje és a 97. cikkely, (1) bekezdésének 

előírásainak alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyására vonatkozó 31/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozata, a következő képen lesz 

módosítva és kiegészítve: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

„1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi általános költségvetését, 586.290.000 lejes 

összegben a jövedelmeknél és 723.570.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/f melléklet szerint. 

2. A 6. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

”6. cikkely Jóváhagyja Maros Megye saját és a teljes egészében vagy részlegesen Maros Megye 

költségvetésből finanszírozott intézmények költségvetését, a kiadások cikkelyenkénti és 

bekezdésenkénti részletezésével, a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1 számútól a 3/209 számúig”. 

3. Az 1/e, 2/f, 2/1/e, 2/2/d, 3/13, 3/14, 3/16, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22/a, 3/24/b, 3/25/a, 3/29, 3/30, 

3/47/c, 3/50/b, 3/51, 3/63/c, 3/64/c, 3/65/c, 3/77/c, 3/82, 3/88, 3/89/b, 3/103/a, 3/105/a, 3/116, 

3/127, 4/e, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 4/10, 5/1/d, 5/2/d, 7/e, 8/b és 9/e mellékletek megváltoznak és 

az 1/f, 2/g, 2/1/f, 2/2/e, 3/13/a, 3/14/a, 3/16/a, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/b, 3/24/c, 3/25/b, 3/29/a, 

3/30/a, 3/47/d, 3/50/c, 3/51/a, 3/63/d, 3/64/d, 3/65/d, 3/77/d, 3/82/a, 3/88/a, 3/89/c, 3/103/b, 

3/105/b, 3/116/a, 3/127/a, 4/f, 4/1/a, 4/2/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/7/a, 4/9/a, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 7/f, 8/c és 

9/f mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

4. A 3/203 melléklet után beiktatódik 5 új melléklet, a 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208 és a 3/209 

számúak. 

II. cikkely Az  nr.1/f, 2/g, 2/1/f, 2/2/e, 3/13/a, 3/14/a, 3/16/a, 3/19/a, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/b, 3/24/c, 

3/25/b, 3/29/a, 3/30/a, 3/47/d, 3/50/c, 3/51/a, 3/63/d, 3/64/d, 3/65/d, 3/77/d, 3/82/a, 3/88/a, 3/89/c, 

3/103/b, 3/105/b, 3/116/a, 3/127/a, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 4/f, 4/1/a, 4/2/a, 4/4/a, 

4/5/a, 4/7/a, 4/9/a, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 7/f, 8/c és 9/f  számú mellékletek a jelen határozat szerves 

részei. 
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III. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Maros Megyei Tanács alárendelt 

intézményei és szakigazgatóságai. 

IV. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és Maros Megye 

Közpénzügyi Igazgatóságával. 

 

ELNÖK               Törvényességét véleményezte 

Péter Ferenc                                                                                Paul Cosma 

                                                                                          JEGYZŐ  
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  22352/20.10.2017. sz. 

VI D/1 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 

19. cikkelyének az előírásainak értelmében a Maros Megyei Tanács engedélyezheti a saját 

költségvetésének a kiegészítését, a fő-hitelutalványozók megalapozott javaslatainak a 

következtében. 

A 21.921/7.10.2017. sz. átiratában, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 

Maros Megyei Tanácsnak a tudomására hozza, a Munkaügy és Társadalmi Egyenlőség 

Minisztériumának a 1381/22.09.2017. Jegyzékét, amellyel csökkentették az Igazgatóságnak „A 

fogyatékos személyeknek nyújtott jogok finanszírozására az átutalásokat” 380.000 lejjel. 

Következésképpen, javasoljuk a ”Szociális támogatás az ANPH felnőtt személyeknek” jóváhagyott 

költségvetésnek a megfelelő módon való csökkentését, a 3/51/a melléklet szerint. 

A 21.915/17.10.2017. sz. átirattal, a Maros Megyei Katonai Központ kérelmezi 70.000 lej 

kiutalását, az intézmény működési költségeinek a biztosítására. Javasoljuk ennek az összegnek a 

kiutalását, a 3/16/a melléklet szerint. 

A 21964/17.10.2017. és a 21924/17.10.2017. sz. átirataikban, a Maros Megyei Klinikai Kórház, 

valamint a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház, kérvényezték a 

költségvetés kiegészítést, a Maros Megyei Egészségbiztosító Pénztárral aláírt kiegészítő okiratok 

következtében. Kiegészítésként, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak a 21963/2017. sz. átiratában, 

kérelmezik egyes összegeknek a jóváhagyását, egy 90.000 lej értékű réteges áramlású citosztatikus 

védelemmel ellátott elszívónak és két higiénikus védelemmel ellátott, 154.000 összértékű 

mosógépnek a beszerzéséhez. A szükséges összegeket, két másik felszerelésnek jóváhagyott 

összegeknek az újraelosztásából lesz biztosítva, az utóbbiak beszerzéséről való lemondás 

következtébe. Hasonlóan, a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórháznak a 21925/2017. sz. átiratában, kérelmezik a „Megvalósíthatósági tanulmány – 

kanalizálási hálózat kicserélése a korház területén” célkitűzésnek a megvalósításához szükséges 

összegnek 20.000 lejjel való kiegészítését, a „Kerelőszentpál-i Zonális lerakat és TMB berendezés  

és a Maroskeresztúr-i szortírozó/átrakodó/komposztáló állomás beruházási létesítményeinek videó 

felügyelő berendezés” beruházási objektumoknak jóváhagyott összegeknek az újraelosztásából 

fedeznék. 

A Salvamont Salvaspeo Megyei Közszolgálat, a 21633/12.10.2017. sz. átiratával, kéri az 

intézménynek kiutalt költségvetésnek a kiegészítését 65.000 lejjel, a személyzeti költségekre 

(45.000 lej), az egyik beavatkozási járműnek a folyó javításaira (10.000 lej) és a tulajdonban levő 
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gépjárműveknek a biztosításának a kifizetésére (10.000 lej). Javasoljuk ezeknek az összegeknek a 

kiutalását, a 3/13/a melléklet szerint. 

A 22.05./18.10.2017. sz. átiratával, a Maros Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő 

Szolgálata, kéri az intézménynek kiutalt költségvetésnek a kiegészítését 167.000 lejjel, a 

személyzeti kiadások biztosítására, november hónap végéig. Javasoljuk az intézmény 

költségvetésének a megnövelését ezzel az összeggel, a 4/2/a melléklet szerint. 

A ”Maros” Hivatásos Művész Együttes, a 22.046/18.10.2017. sz. átiratával, kérelmezi a 75.000 

lejes összegnek a belefoglalását a költségvetésbe, amely az intézménynek a beruházási projekteknek 

a kivitelezéséből származó saját jövedelmeket képviseli. Javasoljuk az intézménynek a saját 

jövedelmeinek a növelését, a 4/5/a melléklet szerint. 

A Maros Megyei Múzeumnak a 21881/2017 és 22259/2017. sz. átirataival, kérik a 85.000 lejes 

összegnek az újraelosztását, folyó javításokra és a folyó javításokra jóváhagyott összegeknek a 

kiegészítését 130.000 lejjel, a Mezőzáh-i Ugron kastély tetőzetének egyes javításainak az 

elvégzésére. 

Az alárendelt intézmények vezetői által végzett elemzés következtében és a jó körülmények között 

való működés biztosítása érdekébe, a következő intézmények kértek költségvetés kiigazítást 

ugyanabban a fejezetben: 

- a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság, a 21831/16.10.2017. sz. átiratban; 

- az 1. sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont, a 21800/13.10.2017. sz. átiratban; 

- a 2. sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont, a 21795/13.10.2017. sz. átiratban; 

- a 3. sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont, a 21838/16.10.2017. sz. átiratban; 

- a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ, a 21785/13.10.2017. sz. 

átiratban; 

- a Maros Megyei Könyvtár, a 21885/16.10.2017. sz. átiratban; 

- a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia, a 21827/16.10.2017. sz. átiratban; 

- a „Vatra” Folyóirat Szerkesztősége, 21822/16.10.2017. sz. átiratban; 

- a „Látó” Folyóirat Szerkesztősége, 21821/16.10.2017. sz. átiratban. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóságnak a 21554/2017. sz. belső 

jegyzékével, kérik „A Kerelőszentpál-i Zonális Lerakatnak a működésének az elkezdése után, a 

működtető által észlelt elégtelenségek kijavítása (a raktár működéséhez szükséges vízmennyiséggel 

való ellátás biztosítása)” beruházási célkitűzésre jóváhagyott összegeknek a kiegészítését 123.000 

lejjel, a szükséges összegeket a „Kerelőszentpál-i Zonális lerakat és TMB berendezés  és a 

Maroskeresztúr-i szortírozó/átrakodó/komposztáló állomás beruházási létesítményeinek videó 

felügyelő berendezés” beruházási célkitűzésnek az ez évi megvalósításáról való lemondásával 

fogják biztosítani. 

A Műszaki Igazgatóságnak a 22254/2017. sz. átiratával, egyes, „A DJ136 1+900-8+830 km és a 

DJ136A 0+000-3+339 km, Erdőszentgyörgy-Bözödújfalú-Hargita megye határa megyei közúti 

rendszer feljavítása” beruházási célkitűzésnél megvalósított, megtakarításoknak az újraelosztását 

kérelmezik, amint következik: 
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-  a Beavatkozási Adminisztratív Szolgálatnak, egy haszonjárműnek a beszerzéséhez 

szükséges összegeknek a kiegészítése 19.000 lejjel, mivel a jelenlegi megbecsült értéken való 

beszerzése nem lehetséges; 

- egy mechanikus irányítású úthengernek a beszerzésére 39.000 lej értékbe, amely szükséges 

a Beavatkozási Adminisztratív Szolgálatnak, az útpadkáknak a tömörítéséhez; 

- egy szállítható üzemanyagtartálynak a beszerzésére, az ADR szabályok szerint, 4.500 lej 

értékbe, amely szükséges a Beavatkozási Adminisztratív Szolgálatnak, a gépek üzemanyaggal való 

feltöltésére terepen. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/f, 2/g, 2/1/f, 2/2/e, 3/13/a, 3/14/a, 3/16/a, 3/19/a, 3/20/a, 

3/21/a, 3/22/b, 3/24/c, 3/25/b, 3/29/a, 3/30/a, 3/47/d, 3/50/c, 3/51/a, 3/63/d, 3/64/d, 3/65/d, 3/77/d, 

3/82/a, 3/88/a, 3/89/c, 3/103/b, 3/105/b, 3/116/a, 3/127/a, 3/204, 3/205, 3/206, 3/207, 3/208, 4/f, 

4/1/a, 4/2/a, 4/4/a, 4/5/a, 4/7/a, 4/9/a, 4/10/a, 5/1/e, 5/2/e, 7/f, 8/c és  9/f sz. mellékletekben. 

Megjegyezzük, hogy a mellékelt határozattervezetet kifüggesztették a közigazgatási területi egység 

hirdetőtáblájára a 22091/18.10.2017. sz. Jegyzőkönyv szerint. 

A fentiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida, tanácsadó 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  22569/24.10.2017. sz. 

   

 

 

JEGYZÉK 

Maros megye a 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezet 

módosítására vonatkozóan 

 

A Regionális Fejlesztés és Pályázat Kivitelező Igazgatóságnak a 22372/20.10.2017. sz. belső 

jegyzékében, kérvényezi 135.000 lejes összegnek a jóváhagyását, amely szükséges a 

Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Sürgősség Fogadó Egységének a 

felújításának és modernizálásának a beavatkozási munkálatainak a véleményezési 

dokumentációjának az összeállításához, mint megelőző fázis, a Regionális Operatív Program 

(POR), 8. Prioritási tengely – „Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”, 8.1-es 

Beruházási prioritás, 8.2. Jellegzetes Célkitűzés „A sürgősségi korházi kezelésnek a minőségének és 

hatékonyságának a javítása”, B Művelet – Sürgősség fogadó egységek, keretében, a finanszírozási 

kérvényeknek a leadásának, a 2017. október 18. – 2018. április 18. pályázat benyújtási periódusban. 

Figyelembe véve, ennek a célkitűzésnek a fontosságát, az ingatlannak a tulajdonosi minőségét, 

amelyben a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház működik, és a rövid időt, amely a 

rendelkezésre áll, a fent említett benyújtási periódusba való beilleszkedéshez, szükség van a 

135.000 lejes összegnek a jóváhagyására, a dokumentációnak az összeállításához, amely a 3/28/b 

mellékletben szerepelő összegeknek az újraelosztásából lesznek fedezve. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak a mellékelt határozattervezetben, valamint az 1/f, 2/g, 2/2/e,  

3/28/b, 3/209 és 7/f mellékletekben. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida tanácsadó 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc szolgálatvezető 
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