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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2019. _________.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi 

felhasználására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 1874/25.01.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

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

sz. Törvény 58. cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betű előírásait, 

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 a előírásainak 

alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 39.009.065,87 lejes összegnek a 

felhasználását, a 2019. évbe, a működési szakasznak az ideiglenes kasszahiányainak a fedezésére. 

2. cikkely Jóváhagyja, az előző évek halmozott többletéből, a 62.000.000 lejes összegnek a 

felhasználását, a 2019. évbe, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági 

Igazgatósága. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

   

1874/16.01.2018. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi 

felhasználására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 58. 

cikkely (1) bekezdés „a” és „b” betű szerint, a költségvetési évnek a lezárásából származó éves 

költségvetési többlet, a két szakaszon, a 6. cikkely „a” és „b” betűi által előírt egyes állami 

költségvetési jövedelmekből leosztott összegekre korlátozva a kiigazításoknak az elvégzése után, a 

6. cikkely ”b” betű által kivételezett és az állami költségvetésből vagy más költségvetésekből 

átutaltak, valamint az elmaradt költségeknek a kifizetése után, átviszik a következő pénzügyi évbe 

és a döntéshozó határozatok alapján, a következőképpen használják fel: 

a) A fejlesztési szakasznak a kiadásainak a finanszírozási forrása; 

b) A folyó év működési és fejlesztési szakaszainak a bevételeinek és kiadásainak a 

különbözetéből származó ideiglenes kassza hiányoknak a fedezésére, az „a” betű 

előírásainak az alkalmazásának a következtébe megmaradt készlet határain belül, 

Tekintettel a fentebbiekre, az előző évek halmozott többletéből, amely 101.009.065,87 lej, 

javasoltatik a 2019. évben való felhasználását, a következőképpen: 

- 39.009.065,87 lej, a működési szakasznak az ideiglenes kassza hiánynak a fedezésére; 

- 62.000.000 lej, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására. 

A fennebbiek szempontjából, alávetem megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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