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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2018. április 26.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 8717/20.04.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 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) betű és a 97. cikkely, (1) bekezdésének 

előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 15/2018. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozata, a következőképpen lesz módosítva és kiegészítve: 

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

”1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2018. évi általános konszolidált költségvetését, 699.407.000 

lejes összegben a jövedelmeknél és 776.412.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/b melléklet 

szerint.” 

2. Az 1/a, 2/a, 2/1/a, 2/2/a, 3/29, 3/33, 3/49, 3/50, 3/51, 3/67/a, 3/68, 4/a, 4/3/a, 5/1/a, 6, 6/1, 8/a és 

10 mellékletek megváltoznak és az 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/29/a, 3/33/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 

3/67/b, 3/68/a, 4/b, 4/3/b, 5/1/b, 6/a, 6/1/a, 8/b és 10/a mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért, az alárendelt intézmények és a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakigazgatóságai felelnek. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  8717/2018. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros Megye 2018. 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 8405/18.04.2018. sz. átirattal a Műszaki Igazgatóság kéri a belföldi kölcsön költségvetésének a 

kiegészítését 5.354.000 lejes összeggel, kiegészítés, amely szükséges a Marosvásárhelt-i 

„Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. ”RK Mozgási felületek és RESA (hozzátartozó berendezésekkel 

együtt)”. 

Hasonlóan, a Műszaki Igazgatóság, a 8292/17.04.2018. sz. átirattal kéri az Útprogramon keresztül 

kiutalt alapoknak a kiegészítését, amint következik: 

- 16.000 lej, a DJ 135 Marosvásárhely – Sóvárad – Hargita megye határa megyei 

útszakasznak a felújítására – DALI; 

- 5.000 lej, a DJ 133 Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros 

megye könnyű útburkolat – SF aktualizálás. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 7855/16.04.2018. sz. átirattal kéri 

a fejlesztési szakasznak a költségvetésének a kiegészítését 60.000 lejes összeggel, a PRIMULA 

pavilonra, napelemeknek a felszerelésének a befejezésének az érdekébe, Marosvécs-i 

Neuropszichiátriai Helyreállítási és Rehabilitációs Központ. 

A 564/12/04.04.2018. sz. Megelőző archeológiai ásatási szerződésnek, Nyárádremete községgel  

való aláírásának következtébe, a Maros Megyei Múzeum kérte az intézménynek a saját 

költségvetését 130.000 lejes összeggel. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 8369/17.04.2018. sz. átirattal kéri az intézménynek a saját 

költségvetésének a kiigazítását, az Egészség Biztosítási Pénztárral pótlólag kötött szerződések 

miatt, a következőképpen: 

- a működési szakasznak a növelése 47.000 lejes összeggel; 

- a fejlesztési szakasznak a növelése 50.000 lejes összeggel, a ”Javítási és berendezési munkálatok 

tervezése + kivitelezése a Mágneses Rezonancia készülék felszerelésének érdekébe” (45.000 lej) és 

”Professzionális költségelőirányzat licenc” (5.000 lej) 

Ezek a módosítások megtalálhatóak az 1/b, 2/b, 2/1/b, 2/2/b, 3/29/a, 3/33/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 

3/67/b, 3/68/a, 4/b, 4/3/b, 5/1/b, 6/a, 6/1/a, 8/b és 10/a mellékletekben. 
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Megjegyezzük, hogy az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 39. cikkely 3. bekezdés szerint, a mellékelt határozattervezetet ki 

függesztették a közigazgatási területi egység hirdetőtáblájára az 8490/18.04.2018. sz. Jegyzőkönyv 

szerint. 

A fentiek értelmébe javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 



MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

   

   

  9044/25.04.2018. sz. 

 

 

JEGYZÉK 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról szóló határozattervezetnek a 

módosítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanácsnál, a 9844/24.04.2018. sz. alatt iktatott átirattal, a Maros Megyei Klinikai 

Kórház kérvényezi a kiigazításra javasolt költségvetésnek a módosítását 900.000 lejes összegnek a 

hozzáadásával, a Nemzeti Onkológiai programnak, valamint ugyanazzal az összeggel való 

csökkentését a kórházi orvosi javak és szolgáltatások költségeit. Ez a módosítás, a fennebb említett 

programra, a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által kiutalt jövedelmeknek, a 

kiegészítésének a következménye. 

A fennebbi módosítások, megtalálhatóak Maros Megyének a 2018. évi általános költségvetésének a 

kiigazításáról szóló határozattervezetnek az 5/1/b mellékletében. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Florentina Tanțoș tanácsadó 

Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc Szolgálatvezető 
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