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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

TERVEZET 

 

2018. november __-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye 

közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre 

leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 25067/20.11.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Elemző és Tanácsadó Osztálynak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a 2018. évi állami költségvetési törvény, 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) 

bekezdés ”b” betű és (10) bekezdés és a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságának a 

vezetőjének a 25676/07.11.2018. sz. Döntésének 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 918.217,39 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 

melléklet szerint. 

(2) 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 A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Közpénzügyi Igazgatósággal, a mellékletbe foglalt közigazgatási területi egységekkel és a Maros 

Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

  25067/20.11.2018. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye 

közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre 

leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A 2018. évi állami költségvetési törvény – 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betűje 

előírásainak megfelelően, létrehoznak egy a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló alapot 

a jövedelmi adónak a 17,25 %-ból. Ez az alap, a 2018. évbe szétosztásra kerül a megye községei, 

városai és municípiumai között, a megyei tanácsnak a határozatával, a működési és/vagy tőke 

kiadások ki nem fizetéséből származó tartozások kifizetésére és a helyi fejlesztési programoknak a 

támogatására és a helyi társfinanszírozásra szoruló infrastruktúra projekteknek a támogatására. 

Ennek az alapnak az eredeti értéke 14.879.000 lej volt, amelyet teljes egészébe szétosztottak a 

közigazgatási területi egységek között,  a Maros Megyei Tanácsnak az 1/2018. sz. Határozatának az 

1. sz. melléklete szerint. 

A 2/208. sz. Törvény 6. cikkely (10) bekezdés szerint meghatározott feltételek szerint, kibocsátották 

a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak a vezetőjének a 25676/07.11.2018. sz. Döntését, 

amely szerint a Maros Megyei Tanácsnak a rendelkezésére álló összeget kiegészítették 918.217,39 

lejjel, ezt kifogják osztani a közigazgatási területi egységek között a Maros Megyei Tanácsnak a 

határozatával, a 2/2018. sz. Törvény 6. cikkely (3) bekezdés ”b” betű előírásai szerint. 

Az összegeknek az elosztásának a megalapozásának érdekébe, a Maros Megyei Tanács elemezte a 

megye közigazgatási területi egységeitől érkezett a folyó évre vonatkozó pénzalap kéréseket. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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