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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

TERVEZET 

 

2018. ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 26588/07.12.2018. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a Szakjelentését és 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: 

1. Az 1/j, 2/j, 2/1/j, 3/33/g, 3/36/f, 3/37/a, 4/h, 5/1/g és 8/i mellékletek megváltoznak és az 1/k, 2/k, 

2/1/k, 3/33/h, 3/36/g, 3/37/b, 4/i, 4/1/d, 5/1/h és 8/j mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Klinikai Kórháznak és a Maros Megyei 

Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 
 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  26588/07.12.2018. 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 Maros Megyei Klinikai Kórház, a 26234/04.12.2018. sz. átirattal, kéri a bevételi és kiadási 

költségvetésnek a növelését 2.193.000 lejjel, új szerződéseknek a megkötésének a következtébe, a 

Maros Megyei Egészségbiztosítási pénztárral, a nemzeti egészségügyi programok keretébe 

(onkológia, endokrinológia, ortopédia) 1.693.000 lej értékbe és a Maros Megyei közegészségügyi 

Igazgatósággal 500.000 lej értékbe, a HIV-SIDA Nemzeti Programra. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház, a 26.233/04.12.2018. sz. átirattal, kéri a 72.000 lejes összegnek 

az újraosztását, a ”Háztartási melegvíznek az elkészítési rendszerének a generál javítása a 

Tüdőklinikán” beruházási létesítménynek a beruházási listára való felvételéhez, valamint egyes 

újraosztásokat a beruházási listán. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 26548/06.12.2018. 

sz. átirattal, a tudomásunkra hozza, hogy a Munkaügyi és Szociális Egyenlőség Minisztériuma 

elosztotta megyénként, a 448/2006. sz. Törvény szerinti fogyatékos személyeknek a jogainak a 

kifizetésére szükséges összegeket. Így Maros megyének 4.756.000 lejt osztottak le, ezzel az 

összeggel kiegészítik az intézménynek a 2018. évi költségvetését. 

Javasolják a módosításokat a fennebb kértek szerint. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, javasolom megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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