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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

2018. január 15.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 

2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 704/15.01.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Elemző és Tanácsadó Osztálynak a 703/15.01.2018. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

702/15.01.2018. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- a 2018. évi állami költségvetési törvény – 2/2018. sz. Törvény 4. cikkely ”c” és ”d” betűje 

és 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje és (8) bekezdése, 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 39. cikkely (2)-(6) bekezdés, 

- a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatalnak a 14495/10.01.2018. sz. átiratának az előírásait. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdésének a rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a 14.879.000 lejes összegnek az elosztását a 2018. évre a működési 

és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből származó tartozások kifizetésére, a tartozások régiségének 

az időrendje szerint, a helyi fejlesztési programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra 

szoruló infrastruktúra projekteknek a támogatására, a jelen határozat szerves részét képező 1. sz. 

melléklet 2. sz. oszlopa szerint. 

(2) A megbecsült összegek, amelyeket a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozásának érdekébe 

osztanának el a 2019-2021-es periódusba, az utólag módosított és kiegészített, a helyi 

közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 33. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje előírásainak 

értelmébe, megtalálhatóak az 1 mellékletnek a 3-11. sz. oszlopaiba. 

(3) A helyi közigazgatásnak a tanácskozó és végrehajtó hatóságai, amelyeket azoknak a 

közigazgatási területi egységeknek a szintjén hoztak létre, amelyeknek az (1) bekezdés szerint 

osztottak le összegeket, kötelesek azokat kiosztani és felhasználni a törvény által előírt 

rendeltetésük szerint és a jóváhagyott törvényes metodológiáknak a betartásával. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja a 10.360.000 lejes összegnek az elosztását a megyei és községi utakra 

vonatkozó kiadásoknak a finanszírozásának érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező 2. sz. 

melléklet 2. sz. oszlopa szerint. 
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(2) A megbecsült összegek, amelyeket a megyei és községi utakra vonatkozó kiadásoknak a 

finanszírozásának érdekébe osztanának el a 2019-2021-es periódusba, megtalálhatóak az 2 

mellékletnek a 3-5. sz. oszlopaiba. 

(3) A helyi közigazgatásnak a tanácskozó és végrehajtó hatóságai, amelyeket azoknak a 

közigazgatási területi egységeknek a szintjén hoztak létre, amelyeknek az (1) bekezdés szerint 

osztottak le összegeket, kötelesek azokat kiosztani és felhasználni a törvény által előírt 

rendeltetésük szerint és a jóváhagyott törvényes metodológiáknak a betartásával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Közpénzügyi Hivatallal, a mellékletbe foglalt közigazgatási területi egységekkel és a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági és Műszaki igazgatóságaival, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  704/15.01.2018. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 

2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozó határozattervezethez 

 

A 2018. évi állami költségvetési törvény – 2/2018. sz. Törvény 4. cikkely ”c” betűje előírásainak 

megfelelően, Maros megyének leosztottak a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeket, a 

megyei és községi utakra vonatkozó kiadásoknak a finanszírozására, 10.360.000 lej összegbe, 

amelyeknek az leosztását a közigazgatási területi egységekre a Maros Megyei Tanácsnak a 

határozatával fogják elfogadni, az utak hosszának és műszaki állapotának függvényébe, a 

polgármesterekkel való konzultálás után. A 2019-2021-es évekre a megbecsüléseket a 2018. évi 

állami költségvetési törvénynek a 6. sz. mellékletében találhatóak. 

a 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje előírásainak megfelelően, létrehoznak egy 

a megyei tanácsnak a rendelkezésére álló alapot a jövedelmi adónak a 17,25%-ból, amelyet a megye 

lakóinak a számának 25 lejes összeggel való megszorzásával számolják ki és amelyet a 2018. évbe 

teljes egészébe a megye községeinek, városainak és municípiumainak osztanak el, megyei tanács 

határozattal, a működési és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből származó tartozások kifizetésére, 

a tartozások régiségének az időrendje szerint, a helyi fejlesztési programoknak a támogatására és a 

helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra projekteknek a támogatására. Az így létrejött alap 

14.879.000 lejes. A Maros Megyei Tanács által a 2019-2021-es periódusban elosztandó a jövedelmi 

adóból és a hozzáadott értékadóból, a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására, elkülönített 

kvótákra vonatkozó megbecsüléseket, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal a 14495/10.01.2018. 

sz. átirattal közölte. 

A fent említett összegeknek az elosztásának a megalapozásának érdekébe, a Maros Megyei Tanács 

kérte a megye közigazgatási területi egységeitől egyes adatoknak a közlését, konzultálva volt a 

Műszaki Igazgatósággal is a megyei utakkal kapcsolatba. 

Figyelembe véve a fentebbieket és a Gazdasági Elemző és Támogató Osztálynak és a Jogügyi 

Szolgálatnak a jelentéseit, alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
GAZDASÁGI ELEMZŐ ÉS TANÁCSADÓ OSZTÁLY 

 

  703/15.I.2018 sz. 

VI D/1 akta  

 

SZAKJELENTÉS 

Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 

2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan  

 

A 2018. évi állami költségvetési törvény – 2/2018. sz. Törvény 4. cikkely ”c” betűje előírásainak 

megfelelően, Maros megyének leosztottak a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeket, a 

megyei és községi utakra vonatkozó kiadásoknak a finanszírozására, 10.360.000 lej összegbe, 

amelyeknek az leosztását a közigazgatási területi egységekre a Maros Megyei Tanácsnak a 

határozatával fogják elfogadni, az utak hosszának és műszaki állapotának függvényébe, a 

polgármesterekkel való konzultálás után. 

A 2018. évi állami költségvetési törvény – 2/2018. sz. Törvény 4. cikkely ”d” betűje előírásainak 

megfelelően, Maros megyének leosztottak a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeket, a 

közigazgatási területi egységeknek a költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, 135.251.000 lej 

összegbe. Ebből az összegből a 2/2018. sz. Törvény 7. sz. Melléklete szerint Maros Megyének 

leosztanak 40.000.000 lejt a Marosvásárhely-i Nemzetközi repülőtérnek, a munkálatainak a 

finanszírozására. 

Eltérve az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 32 és 33 cikkelyeinek az előírásaitól, a 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” 

betűje előírásainak megfelelően, létrehoznak egy a megyei tanácsnak a rendelkezésére álló alapot a 

jövedelmi adónak a 17,25%-ból, amelyet a megye lakóinak a számának 25 lejes összeggel való 

megszorzásával számolják ki és amelyet a 2018. évbe teljes egészébe a megye községeinek, 

városainak és municípiumainak osztanak el, megyei tanács határozattal, a működési és/vagy tőke 

kiadások ki nem fizetéséből származó tartozások kifizetésére, a tartozások régiségének az időrendje 

szerint, a helyi fejlesztési programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló 

infrastruktúra projekteknek a támogatására. A 2/2018. sz. Törvény 7. sz. melléklete szerint, az így 

létrejött alapnak az értéke, amely a Maros Megyei Tanács rendelkezésére áll, 14.879.000 lej. Ezek 

az összegek, azoknak a közigazgatási területi egységeknek a helyi költségvetéseinek a jövedelmeit 

képezik, amelyeknek le lesznek osztva. 

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal a 14495/10.01.2018. sz. átiratában, közölte a Maros Megyei 

Tanáccsal, a 20%-os kvótából született összegeket, a 2019-2021-es évek megbecsüléseiből, 

amelyeket el fognak osztani Maros megye közigazgatási területi egységei között, a Maros Megyei 

Tanácsnak a határozatával, a működési és/vagy tőke kiadások ki nem fizetéséből származó 

tartozások kifizetésére, a tartozások régiségének az időrendje szerint, a helyi fejlesztési 
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programoknak a támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra projekteknek a 

támogatására, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 33. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje előírásai szerint. A közölt összegek megtalálhatóak az 

alábbi táblázatban: 

 

 2019 2020 2021 

Megbecsült összegek, amelyeket el 

fognak osztani a költségvetéseknek a 

kiegyensúlyozására, amelyből: 

30.764.000 27.516.000 20.889.000 

- a HÉA-ból leosztott összegek  19.083.000 15.106.000 7.750.000 

- összegek a jövedelmi adónak a 

18,5%-os kvótájából  

11.681.000 12.410.000 13.139.000 

 

A 2018. évi állami költségvetés törvénynek a 6. sz. melléklete által előírt, a hozzáadott értékadóból 

elkülönített megbecsült összegek, amelyeket a Maros Megyei Tanácsnak a határozatával fognak 

elosztani, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadásoknak a finanszírozására a 2019-2021-es 

periódusba, a következőek: 

- a 2019. évre: 11.511.000 lej; 

- a 2020. évre: 11.511.000 lej; 

- a 2021. évre: 11.511.000 lej. 

A helyi költségvetések kiegyensúlyozására elosztott összegeknek és a megyei és községi utakra 

vonatkozó kiadások finanszírozására a hozzáadott értékadóból elkülönített összegeknek a 

megalapozására, a Maros Megyei Tanács kérte a megye közigazgatási területi egységeitől, a helyi 

fejlesztési programokra/projektekre vonatkozó adatoknak, a 2017.11.30.-án bejegyzett 

tartózásoknak és az ügyintézésük alatt levő megyei és/vagy községi utaknak a helyzetének az 

elküldését. A megyei utakra vonatkozó kiadások finanszírozására a hozzáadott értékadóból 

elkülönített összegeknek a megállapításának az érdekébe konzultáltak a Maros Megyei Tanácsnak a 

Műszaki Igazgatóságával. 

Elemezve a fentebbieket, valamint az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre 

vonatkozó 273/2006. sz. Törvénynek az előírásait, a következők tűnnek ki: 

- a 39. cikkely (2) bekezdés értelmébe, az elosztásnak a törvényes határideje, a 2018. évbe, és 

az elosztásnak a megbecsülése a 2019-2021-es évekre, a Maros Megyei Tanács által, a 

hozzáadott értékadóból elkülönített összegeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó 

kiadásoknak a finanszírozására és a hozzáadott értékadóból és a jövedelmi adóból 

elkülönített összegeknek, a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására, 5 nap a közléstől, 

vagyis 2018.01.15.-e, az így elosztott összegek, azoknak a közigazgatási területi 

egységeknek a helyi költségvetéseinek a jövedelmeit képezik, amelyeknek leosztották; 

- a 39. cikkely (3) bekezdés szerint, a fő hitelutalványozóknak törvényes kötelességük a helyi 

költségvetés tervezeteknek az összeállítása 15 napon belül, az állam költségvetésének a 
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törvényének a Románia Hivatalos Közlönyébe való közlésétől, azaz 2018.01.18.-ig, a saját 

jövedelmeik és a (2) bekezdés szerint leosztott összegeknek az alapján; 

-  a 39. cikkely (6) bekezdés szerint, a költségvetés tervezeteket a döntéshozó hatóságok 

maximum 45 nap alatt kell, jóváhagyják, az állam költségvetésének a törvényének a 

Románia Hivatalos Közlönyébe való közlésétől, azaz 2018.02.17.-ig; 

-  A 78. cikkely (1) bekezdés b) és c) betűje és a (2) bekezdés értelmébe, a fent említett 

összegeknek az elosztásának és elosztásának a megbecsülésének az 5 napos határidejének a 

túllépése, valamint a költségvetés tervezeteknek a befejezésének és azoknak a 

jóváhagyásának, a határidejének a túllépése, szabálysértést képez, amelyet 1.000-től 2.500 

lejig terjedő, valamint 3.000-től 5.000 lejig terjedő pénzbírsággal büntetik; 

- a fent említett összegeknek, amelyek azoknak a helyi költségvetéseknek a jövedelmeit 

képezik, amelyeknek leosztják, a törvényes elosztási határidejének a be nem tartása, a Maros 

Megyei Tanács által, nehézségeket állítanak a helyi költségvetési tervezeteknek a 

kidolgozásába és/vagy pénzbírságokhoz vezetnek, ami a határidőknek a be nem tartásához 

kapcsolódik, a helyi költségvetéseknek a kidolgozására és jóváhagyására vonatkozóan, a 

megyék municípiumainak, városainak és községeinek a szintjein létrejött helyi közigazgatási 

hatóságok által. 

 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Márton Katalin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Friss Csaba 



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

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/2 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 702/15.I.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 

2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által a 704/15.01.2018. sz. indokolással kezdeményezett 

határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az elemzett ügyviteli irat, Maros Megyének elkülönített egyes összegeknek az elosztását 

véleményezi, az állam 2018. évi költségvetésének a 2/2018. sz. Törvény 4. cikkely ”c” és ”d” betűje 

és 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje előírásai szerint, amint következik: 

a) 10.360.000 lej – a hozzáadott értékadóból elkülönített összegek, a megyei és községi utakra 

vonatkozó kiadásoknak a finanszírozására; és 

b) 14.879.000 lej – a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló alap, amelyet a megye 

községei, városai és municípiumai között osztanak el, a működési és/vagy tőke kiadásoknak 

a ki nem fizetéséből származó tartozásoknak a kifizetésére, a tartozásnak a régiségének a 

sorrendjébe, a helyi fejlesztési programoknak a támogatására és az infrastrukturális 

projekteknek a támogatására, amelyek helyi társfinanszírozást szükségeltetnek. 

Ilyenformán, a helyi költségvetés tervezeteknek a befejezésének az érdekébe, a fő hitelutalványozók 

által, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 

39. cikkely (3)-(6) bekezdések által előírt költségvetési naptár betartásával, a törvény 39. cikkely (2) 

bekezdés előírásai szerint, a megyei tanácsok leosztják közigazgatási területi 

egységekként/alegységekként, 5 napon belül a közléstől számítva. 

Mivel, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 2018.01.10.-én közölte a Maros Megyei Tanáccsal az 

állami költségvetés egyes jövedelmeiből elkülönített összegeket, a Maros Megyei Tanács által, a 

2018. évre való elosztásnak és a 2019-2021-es évekre az elosztásnak a megbecsülésének a 

törvényes határideje 2018.01.15.-én teljesül. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 
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Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek az előírásainak a betartásával készítették el. 

Az előbb bemutatott érvekkel szembe, a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) bekezdés ”a” 

betűjéhez viszonyítva, úgy értékeljük, hogy a Maros megye területi közigazgatási egységeinek a 

helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó 

kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a 

jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a 

megbecsülésére vonatkozó határozattervezetet alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros 

Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 
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