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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének, Maros Megye 2018. évi általános 

költségvetésének a jóváhagyásáról szóló határozattervezetre vonatkozó 2841/09.02.2018. sz. 

Jelentését, a Költségvetési Szolgálatnak a 2806/09.02.2018. sz. szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a 2831/09.02.2018. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,  

A 2018. évi állami költségvetésnek a jóváhagyására vonatkozó 2/2018. sz. Törvény előírásainak 

értelmébe, 

Tekintettel, a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak a 14495/10.01.2018. sz. átiratára és a 

2018. évre elkülönített összegek és hányadok kiutalására és a 2019-2021-es évek megbecsülésére 

vonatkozó 967/10.01.2018. sz.  Döntésre, 

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 1/2018. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat alapján, 

A közpénzekből általános érdekű, nonprofit tevékenységekre kiutalt, vissza nem térítendő 

finanszírozások rendszeréről szóló 350/2005. sz. Törvény és a kulturális programok, pályázatok és 

tevékenységek finanszírozásának a rendszerének a fejlesztésére vonatkozó 51/1998. sz. 

Kormányrendeletnek a 1^2 cikkely alapján, 

Figyelembe véve az újraközölt, az idős személyek szociális támogatására vonatkozó 17/2000. sz. 

Törvény 24. cikkely (1^1) bekezdés előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 14, 

19, 26 és 58 cikkelyeinek értelmébe, 

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 Maros megye 2017. évi konszolidált általános költségvetését, a 

jövedelmeknél 540.302.000 lejjel és a kiadásoknál 773.533.000 lejjel, az 1. sz. melléklet szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi költségvetését, a jövedelmeknél 394.869.000 lejjel 

és a kiadásoknál 471.874.000 lejjel, a működési szakaszra és a fejlesztési szakaszra.  
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3. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2018. évi költségvetését, működési szakasz, a 2/1. sz. 

melléklet szerint. 

4. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2018. évi költségvetését, fejlesztési szakasz, a 2/2. sz. 

melléklet szerint. 

5. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács saját és Maros Megye költségvetéséből, teljes 

egészében vagy részben, finanszírozott intézmények költségvetését, a kiadások részletezésével 

cikkenként és bekezdésenként a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1. számútól a 3/89. számúig. 

6. cikkely Jóváhagyja a teljes egészében vagy részben a saját jövedelmeikből finanszírozott 

közintézmények és –szolgáltatások jövedelmi és kiadási költségvetéseit a 4. sz. mellékletek szerint, 

a 4/1. számútól a 4/10. számúig. 

7. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt fekvőbeteg-gondozó közegészségügyi 

egységek költségvetését, az 5/1. és 5/2. sz. mellékletek szerint. 

8. cikkely Jóváhagyja a belföldi kölcsön költségvetését a 6. és 6/1 sz. mellékletek szerint. 

9. cikkely Meghatározza a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a fennhatósága alá tartozó 

közszolgálatok és –intézmények állásainak a maximális számát, amelyeket Maros Megye 2018. évi 

költségvetéséből finanszíroznak,  a 7. sz. melléklet szerint. 

10. cikkely Jóváhagyja Maros Megye, az ennek alárendelt közintézményeknek és –szolgálatoknak 

a 2018. évi beruházási programját, a 8. sz. melléklet szerint. 

11. cikkely Jóváhagyja Maros Megye, az ennek alárendelt közintézményeknek és –szolgálatoknak, 

a 2018. évi javítási programját, a 9. sz. melléklet szerint. 

12. cikkely Jóváhagyja a megyei közutak munkálatainak és a karbantartási és javítási 

szolgáltatásainak a programját a 2018. évre, a 10. sz. melléklet szerint. 

13. cikkely Jóváhagyja a többéves tervezetek 2018. évi költségvetését a 11. sz. melléklet szerint. 

14. cikkely 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 7/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, 

módosul amint következik: 

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

”1. cikkely Jóváhagyja a 2018. évben való felhasználását, az előző évek halmozott többletéből 

származó  77.005.000 lejes összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására”. 

2. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

„2. cikkely Jóváhagyja a 2018. évben való felhasználását, az előző évek halmozott többletéből 

származó 60.995.000 lejes összegnek, a működési szakasznak az ideiglenes pénztár hiányainak a 

fedezésére”. 

15. cikkely Az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthona által, az előzőévek halmozott többletét, 190.046 

lejes összegbe, a forrásnak, a G forrásról (saját jövedelmek és átutalások a költségvetésből) az A 

forrásra (költségvetési átutalások) való változtatásával egy időbe, jövedelmet képez a helyi 

költségvetésbe. 

16. cikkely A mellékletek 1-től 11-ig a jelen határozat szerves részei. 
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17. cikkely A jelen határozat végrehajtásával, törvényes keretek között, megbízza a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának az Igazgatóságait, szolgáltatásait és osztályait, valamint az annak 

alárendelt intézményeket. 

18. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 2841/09.02.2018. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozattervezethez 

 

A helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény, az utólag módosított és kiegészített, a 

helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény, a 2/20018. Törvény – a 2018. évi állami 

költségvetési törvény, a speciális törvények és más jogszabályok alapján, tekintettel a rendelkezésre 

álló pénzforrásokra és azokra, amelyeket a jövőbe meg fog pályázni, Maros Megye meghatározta a 

tevékenységének az általános célkitűzéseit, amelyek megcélozzák: 

 a hatáskörébe tartozó elsőbbségi közpolitikának a fenntartását; 

 a megye közjavainak és –alapjainak az ügyintézését és ügyvitelét; 

 a szociális támogatási, egészségügyi, oktatási, kulturális, közrendészeti, polgárvédelmi 

közszolgálatoknak és más közhasznú szolgálatoknak, az infrastruktúrájának a biztosítását; 

 a költségvetési költségek felépítését, a megfogalmazott prioritások, a költségvetési 

egyensúly, a közalapoknak a hatékony kiutalásának és felhasználásának függvényébe. 

A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény szerint, a helyi hatóságoknak a 

kötelessége, hogy jóváhagyja a helyi költségvetéseket, két szakaszba: a működési szakasz, valamint 

a fejlesztési szakasz (tőke kiadások), minden szakaszra megállapított jövedelmekkel és kiadásokkal. 

A működési szakasz a kötelező alap része a költségvetéseknek, amely tartalmazza, a törvény által 

megállapított hatáskörök megvalósításához szükséges folyókiadások finanszírozásához szükséges 

jövedelmeket foglalja magába. 

A fejlesztési szakasz a költségvetéseknek a kiegészítő szakasza, amely magába foglalja a fejlesztési 

politikák kivitelezéséhez tartozó tőke jövedelmeket és kiadásokat. A költségvetést jóvá lehet hagyni 

hiánnyal a fejlesztési szakaszban, hiány, amelyet az előző évek többleteiből kell fedezni. A 

költségvetés felépítésében a bevételek és a kiadások, a Közpénzügy Miniszter által jóváhagyott 

költségvetési osztályozás alapján vannak csoportosítva. 

Maros Megyének az Általános Költségvetése a 

 Maros Megye közigazgatási területi egységeinek a saját költségvetéséből, 

 közintézmények és a teljes egészébe vagy részben a saját jövedelmeikből finanszírozott 

tevékenységek költségvetéséből, 

 belföldi kölcsönök költségvetéséből, tevődik össze. 

A költségvetés tervezetnek az összeállítását egy összetett, részletes elemzése előzte meg, a Maros 

Megye közigazgatási területi egység igazgatóságai és szakszolgálatai, valamint az alárendelt és 



finanszírozott intézmények által felterjesztett költségvetés javaslatokra vonatkozóan, a 2017. év 

szárszámadását, a megvalósított gazdasági teljesítményeket és a fejlődési lehetőségeket véve alapul. 

A költségvetés tervezet megállapítja a jövedelmek mennyiségét és szerkezetét forrásonként és 

azoknak a kiutalását kiadásonként, rendeltetés és hitelutalványozóként, a célkitűzéseknek, a 

megvalósításának érdekébe, a megye gazdaság-szociális fejlődésének a stratégiája és a 2018. év 

jellegzetes költségvetési politikája szerint. 

Maros Megye bevételi és kiadási konszolidált általános költségvetése, tükrözi a 2018. évi 

közpénzügyi erőfeszítéseknek a méreteit, a jövedelmei 696.528.000 lejes összegben vannak 

számszerűsítve, míg a kiadások 773.533.000 lejes összegbe. 

Maros Megyének a konszolidált általános költségvetés finanszírozási forrásait, az előző évek 

költségvetési többletével egészítik ki, 77.005.000 lej értékbe. 

Maros Megye közigazgatási területi egység költségvetése a 2018. évre, a jövedelem részébe 

394.869.000 lejre, a kiadások részbe pedig 471.874.000 lejre állapítják meg, a működési szakaszba 

és a fejlesztési szakaszba. 

A belföldi kölcsönök költségvetése a 2018. évre 10.994.000 lejes összegű és biztosítja a kiadásokat 

a mozgó felületek RK-ra ás RESA (beleértve a hozzájáró berendezéseket) vonatkozóan. 

Maros Megye közigazgatási területi egységnek a kiadásai 471.874.000 lej, amelyből 324.288.000 

lej a működési szakasz kiadásai, a 147.586.000 lejes különbözet pedig a fejlesztési szakasznak 

kiadásait képezi. 

A költségvetéseknek, a kiadásainak a megalapozása és elosztása hitelutalványozók, rendeltetés, 

befolyás, tevékenység, programok, tervek és célkitűzések szerint, a megbecsült jövedelmek 

megvalósításának figyelembe vételével és a megyei közigazgatási hatóságnak a feladat körével 

megegyezően végezték, a végrehajtó hatóságnak, az alárendelt intézményeknek és a helyi 

közösségeknek, az érdekeinek megfelelően megállapított prioritásokkal. 

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

cikkely (3) bekezdés szerint, Maros Megye konszolidált általános költségvetése a 2018. évre és 

egyes költségvetési intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó tervezetet, az intézmény 

értesítőtábláján 2018. január 18.-án függesztették ki közszemlére. 

A költségvetés tervezetnek közszemlére bocsátásának következtébe nem voltak megjegyzések, a 

közvélemény pedig nem nyújtott be kifogást a szerkezetbe való esedékes módosítás érdekébe. 

Figyelembe véve, hogy teljesítve van, a közigazgatásban, a döntéshozatal áttekinthetőségének a 

biztosítására alkalmazott eljárás, az érvénybe levő jogszabályok szerint, a bemutatottakkal szemben, 

a Költségvetés szolgálatnak és Jogügyi Szolgálatnak a jelentéseit, összeállították a mellékelt 

költségvetés tervezetet, amelyet elfogadásra alávetünk a Maros Megyei Tanácsnak. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 2831/09.02.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 2841/09.02.2018. sz. Jelentéssel 

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: 

A 2018. évi állami költségvetés jóváhagyására vonatkozó 2/2018. sz. Törvénnyel, szabályozták és 

jóváhagyták a 2018. évi költségvetési évre a jövedelmeket fejezetenként és alfejezetenként és a 

költségeket rendeltetések szerint és fő hitelutalványozok szerint az állam költségvetésének, az 

Egységes egészségügyi szociális biztosítás országos alapjának, külföldi kölcsönök, nem 

visszatérítendő külföldi kölcsönök és a teljes egészébe a saját jövedelmekből finanszírozott 

tevékenységek költségvetései. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 19. 

cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, „a helyi költségvetéseket és más az 1. cikkely (2) bekezdés 

által előírt költségvetéseket a következőképpen hagyják jóvá: 

a) a helyi költségvetéseket, a bel- és külföldi kölcsönök költségvetéseit a községek, városok, 

municípiumok, kerületek, megyék és Bukarest Municípium Nagy Gyűlése által, esetenként; 

b) a közintézmények költségvetéseit az a) betű által előírt tanácsok, az alárendelésük 

függvényébe.” 

A jóváhagyásra javasolt költségvetési tervezet tartalma és szerkezete betartja a 273/2006. sz. 

Törvény 26. cikkely előírásait, vagyis a helyi hatóságok által a helyi költségvetéseknek a 

jóváhagyására vonatkozó kötelességük, 2 szakaszon: a működési szakasz és a fejlesztési szakasz, a 

megállapított jövedelmekkel és kiadásokkal mindkét szakasznak. 

A Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet, 

alá volt vetve a 273/2006. sz. Törvény 39. cikkely (3) bekezdés által szabályozott eljárásnak, ki volt 

függesztve a közigazgatási területi egységnek az értesítőtáblájára, eljárás, amelynek következtébe 

nem léptek közbe módosulások. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (3) bekezdés „a” betű rendelkezéseinek megfelelően, a Maros 

Megyei Tanács jóváhagyja, a megyei tanácsnak a elnökének a javaslatára, a megye saját 
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költségvetését, a kölcsön átutalásokat, a költségvetési tartaléknak a felhasználási módját és a 

költségvetési évnek a zárszámadását. 

Megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a jogszabályoknak, 

a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. Törvény 80-82. 

cikkelye, a 6. cikkely (3) bekezdésre vonatkoztatva, összevetve a 30. cikkely előírásainak a 

betartásával készítették el. 

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

betűre vonatkoztatva, úgy értékeljük, hogy a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros 

Megyei Tanács plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lefter Erika 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  2961/13.02.2018. sz. 

   

 

 

JEGYZÉK 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A CJMureș.ro internetes oldalon közölt határozattervezetbe megjelenik a 15. cikkelynek a 

módosítása, amelynek a következő lesz a tartalma: 

„Az Alsóidecs-i Idősszemélyek Otthona által, az előzőévek halmozott többletét, 190.046 lejes 

összeget, jövedelemként átveszik a Maros Megyei KTE költségvetésébe, a G forráson (saját 

jövedelmek és átutalások a helyi költségvetésből) megvalósított 2018. évi költségvetés teljesítés, át 

lesz véve az A forrásra (költségvetési átutalások).” 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Tcaciuc Ioana, szolgálat vezető 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  3049/13.02.2018. sz. 

   

 

 

JEGYZÉK 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet 8. 

sz. mellékletének a módosításáról 

 

 

A 6/2018. sz. Határozatával, a rendkívüli ülésre összeült, a Marosvásárhely-i „Transilvania 

repülőtér” Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsa, jóváhagyta a vállalatnak a beruházási listáját a 2018. évre. 

Tekintettel a ” Cat II OACI CR Alfa megvilágítás felújítás SF, 2. felület és felületvilágítás” 52.000 

lej értékű és a ”Padlózat felmosó gép” 33.000 lej értékű beruházási objektumoknak a beszerzésének 

a szükségességére, a 9. mellékletbe, A 2018. évi beruházási programba, beiktatnak két új pontot 

azokkal a megnevezésekkel, a ”Madártani és élőlények tanulmány” 85.000 lejes összeggel ki lesz 

iktatva. A kiegyenlítés értéke 9.019.000 lej összegben, amely a költségvetésbe van foglalva, a 

Marosvásárhely-i „Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V., 2018. évi tőkekiadásainak a fedezésére, 

módosítatlan marad. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kádár Katalin 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  3137/14.02.2018. sz. 

   

 

 

JEGYZÉK 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet 8. 

sz. mellékletének a módosításáról 

 

A Szászrégen-i 3. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont, a 3062/14.02.2018. sz. átirattal, kérvényez 

7000 lejt a ”Régi Iskola épületének a felújítása egy bentlakásnak a létrehozásának az érdekébe” 

dokumentációnak az aktualizálására, abban a kontextusba, hogy adódott egy lehetőség, egyes 

alapoknak a megpályázására, a 2014-2020-as Regionális Operatív Programon keresztül, a 10.1. 

tengely Az iskolai infrastruktúra felújítása keretébe. Ahhoz, hogy a projekt megválasztható legyen, 

ki kell egészíteni a Finanszírozási útmutató követelményei szerint és meg kell szerezni a szükséges 

véleményezéseket. 

 

Figyelembe véve a fentebbieket, a 8. sz. Mellékletbe A 2018. évi beruházási program a Szászrégen-i 

3. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpontnál be lesz iktatva egy új pozíció a kérvénybe megjelölt 

megnevezéssel és összeggel. Az 1. sz. Melléklet, 2. sz. Melléklet, valamint a 3/11, 3/67 mellékletek, 

a cikkelyenkénti és fejezetek szerinti részletezéssel, megfelelően módosulnak, a következőképpen: 

Melléklet sz. Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Befolyás Végső 

előirányzat 

3/11 melléklet Szászrégen-i 3. sz. Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont 1.048.000 7.000 1.055.000 

3/67 melléklet Utak és hidak 93.958.000 -7.000 93.951.000 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kádár Katalin 
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