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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. január 25.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az előző évek halmozott többletéből származó, 138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési 

szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 

2018-as felhasználására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1161/19.01.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági  

Igazgatóságnak a Szakjelentését és a Jogügyi Szolgálatnak az 1163/19.01.2018. sz. jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

Törvény 58. cikkely (1) bekezdés a és b betű előírásaira,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) bekezdés a) betű és a 97. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja az előző évek halmozott többletéből a 88.000.000 lejes összegnek a 

felhasználását a fejlesztési szakasznak finanszírozására. 

2. cikkely Jóváhagyja az előző évek halmozott többletéből az 50.000.000 lejes összegnek a 

felhasználását a működési az ideiglenes pénztár hiányainak a fedezésére. 

3. cikkely A jelen határozatnak a végrehajtásáért a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatósága felel. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

  1161/19.01.2018. sz. 

 

INDOKOLÁS 

Az előző évek halmozott többletéből származó, 138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési 

szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 

2018-as felhasználására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. 

cikkely (1) bekezdés a és b betűi szerint, a költségvetési év végén fennmaradt helyi költségvetési 

éves többletet, mindkét szakaszban, az egyes állami költségvetésből leosztott és az állami 

költségvetésből vagy más költségvetésekből átutalt összegek értékébe elvégzett kiegyenlítések után, 

valamint az elmaradt fizetnivalók kifizetése után, átvivődik a következő költségvetési évre és a 

döntéshozó hatóságok határozatainak alapján fogják felhasználni, eszerint:  

a) mint a fejlesztési szakasz kiadásainak a finanszírozási forrásaként; 

b) a kassza hiányok ideiglenes fedezésére, amelyek a folyó évi működési és fejlesztési szakaszok 

jövedelmei és kiadásai közötti eltérésekből származnak, a fejlesztési szakasz kiadásainak a 

finanszírozásának következtébe született rendelkezésre álló összegek határain belül. 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Törvény 

91. cikkely 3 bekezdés a betű előírásait, a Megyei Tanács jóváhagyja, az elnöknek a javaslatára, a 

megye saját költségvetését, a költségvetési tartaléknak, a felhasználásának a módját és a 

költségvetési év zárszámadását. 

Ezen meggondolásnak az értelmébe, javasoltatik a 138.000.000 lejes összegnek a felhasználása, az 

előző évek halmozott többletéből, a következőképpen: 

- 88.000.000 lej a fejlesztési szakasznak a finanszírozására; 

- 50.000.000 lej a működési szakasznak a pénztár hiányainak az ideiglenes fedezésére. 

A fentiek értelmébe, javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

 

  1162/19.01.2018. sz. 

 

SZAKJELENTÉS 

Az előző évek halmozott többletéből származó, 138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési 

szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 

2018-as felhasználására vonatkozó határozattervezethez 

 

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

Törvény 58. cikkely (1) bekezdés a és b betűi szerint, a költségvetési év végén fennmaradt helyi 

költségvetési éves többletet, mindkét szakaszban, az egyes állami költségvetésből leosztott és az 

állami költségvetésből vagy más költségvetésekből átutalt összegek értékébe elvégzett 

kiegyenlítések után, valamint az elmaradt fizetnivalók kifizetése után, átvivődik a következő 

költségvetési évre és a döntéshozó hatóságok határozatainak alapján fogják felhasználni, eszerint: 

a) mint a fejlesztési szakasz kiadásainak a finanszírozási forrásaként; 

b) a pénztárhiányok ideiglenes fedezésére, amelyek a folyó évi működési és fejlesztési szakaszok 

jövedelmei és kiadásai közötti eltérésekből származnak, a fejlesztési szakasz kiadásainak, a 

finanszírozásának következtébe született rendelkezésre álló összegek határain belül. 

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Törvény 91. 

cikkely 3 bekezdés a betű előírásaira, a Megyei Tanács jóváhagyja, az elnöknek a javaslatára, a 

megye saját költségvetését, a költségvetési tartaléknak, a felhasználásának a módját és a 

költségvetési év zárszámadását. 

Az előző évek halmozott többleteiből, javasoljuk a 88.000.000 lejes összegnek a felhasználását a 

fejlesztési szakasznak a finanszírozására és az 50.000.000 lejes összegnek a működési szakasznak  a 

pénztárhiányainak az ideiglenes fedezésére. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Ioana Tcaciuc szolgálatvezető 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 1163/19.01.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

JELENTÉS 

Az előző évek halmozott többletéből származó, 138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési 

szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 

2018-as felhasználására vonatkozóan 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 1161/19.01.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóság  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 közigazgatási okirat az előző évek halmozott többletének a felhasználására vonatkozik, 

az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. 

cikkely (1) bekezdés ”a” és ”b” betű előírásai szerint, a 88.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési 

szakasznak a finanszírozására és 55.000.000 lejes összegnek, a működési szakasznak a kassza 

hiányainak az ideiglenes fedezésére. 

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely 3 

bekezdés a betű előírásaira, a Maros Megyei Tanács jóváhagyja, a megyei tanácsnak az elnökének a 

javaslatára, a megye saját költségvetését, a hitelátutalásokat, a költségvetési tartaléknak a 

felhasználásának a módját és a költségvetési év zárszámadását. 

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

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

Az elébb bemutatott érvek szempontjából, viszonyítva a 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) 

bekezdés ”a” betű előírásaihoz,  úgy értékeljük, hogy az előző évek halmozott többletéből 

származó, 138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési 

szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2018-as felhasználására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

Készítette: Lefter Erika 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető 
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