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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

2018. április 26.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

Maros megye, 2018 március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló 

jelentésnek a jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva Maros megye, 2018 március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról 

szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetnek a 8719/20.04.2018. sz. 

Indokolást, a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve, az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. 

sz. Törvény 49. cikkelyének (12) bekezdésének a rendelkezéseit,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének ”a” betűjének és 97. cikkelyének (1) 

bekezdésének rendelkezéseinek az alapján, 

 

 

határoz: 

 

 

Egyetlen cikkely. Jóváhagyja Maros megye, 2018 március 31.-i, konszolidált általános 

költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentést, a jelen határozat szerves részét képező 1 sz., 1/1 

sz., 1/2 sz. és 1/3 sz. mellékletek szerint. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  8719/20.04.2018. sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros megye, 2018 március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló 

jelentésnek a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített a 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. 

cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően a fő hitelutalványozók kötelesek, 

április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik 

negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a 

költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a 

bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az 

évvégén: 

a) Ne legyenek elmaradt kifizetni valók; 

b) A folyó költségvetési év finanszírozására használt előző évi többlet és a begyűlt bevételek 

összege egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt kifizetések összege másrészt, nagyobb 

legyen, mint nulla. 

A jóváhagyásra javasolt, 2018. március 31.-i költségvetés végrehajtás, megmutatja a Megyei 

Tanácsnak és a teljes egészébe vagy részlegesen a saját jövedelmükből finanszírozott alárendelt 

intézményeknek a pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint költségvetési egyensúlyban és a 

saját költségvetéssel jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli feltételek között végzett 

tevékenységekre vonatkozó információkat. 

A fentiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását 

 

 

 ELNÖK 

Péter Ferenc 
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