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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2019. március __.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-

június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a 

leosztására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 6981/21.03.2019. sz. Indokolását, a Gazdasági 

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

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az 50/2019. sz., a 2019. évi állami költségvetési törvény 4. cikkely "a", "c” és "d"betű, 5. 

cikkely (2) bekezdés és 6. cikkely (2), (6), (8), (9), (10) és (11) bekezdés, 

- a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatalnak a 13698/18.03.2019. sz. átiratának, 

- az utólag módosított és kiegészített, a 2017-2023-as periódusra, a Románia az iskolákért 

programnak és annak a kivitelezésének az érdekébe, a 2017-2018-as tanévre a 

költségvetésének a meghatározására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározatnak 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 Jóváhagyja 28.492 ezer lejes összegnek az elosztását a helyi fejlesztési programoknak, a 

helyi társfinanszírozást szükségeltető infrastrukturális programoknak, valamint a működési 

kiadásoknak a támogatására, amelyeket a megyei közigazgatási területi egységek, indokolt módon, 

nem finanszírozhatnak a saját jövedelmeikből és a helyi költségvetés kiegyensúlyozására kiutalt 

hozzáadott érték adó összegeiből az 1. sz. melléklet szerint. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja a 393.056 ezer lejes összegnek az elosztását, egy működési 

költségvetésnek a biztosításának érdekébe és a 2019. évi állami költségvetési törvény 5. cikkely (7) 

bekezdés előírásainak az alkalmazására, a 2. sz. melléklet szerint. 

(2) Az (1) bekezdés szerint jóváhagyott összegekből, 52.168 ezer lejes összeget, a fokozottan 

fogyatékos személyeknek a személyi asszisztenseiknek a jogainak a finanszírozására vagy a 

fokozottan fogyatékos személyeknek a havi járandóságaikra fogják használni, a községek, városok 

és municípiumok szintjén. 

3. cikkely Jóváhagyja a 10.166 ezer lejes összegnek a leosztását, a megyei és községi utakra 

vonatkozó kiadásoknak a finanszírozásának érdekébe, a 3. sz. melléklet szerint. 
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4. cikkely (1) Jóváhagyja a 96 ezer lejes összegnek a leosztását Nyárádszereda Város 

költségvetésébe, a 2018-2019-es tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért program 

lebonyolításához. 

(2) Az (1) bekezdés szerint leosztott összeggel csökkentik Maros Megyének a helyi 

költségvetésének a jövedelmeit, és azzal megegyezően növelik Nyárádszereda Város helyi 

költségvetésének a jövedelmeit, a ”Megye szintjén a decentralizált kiadásoknak a finanszírozására, 

a hozzáadott érték adóból elkülönített összegek” mutatónál. 

5. cikkely (1) A helyi közigazgatásnak a döntéshozó és végrehajtó hatóságai, amelyeket a 

közigazgatási területi egységek szintjén hoztak létre, amelyeknek leosztottak összegeket a jelen 

határozat szerint, kötelesek azokat, a törvény által előírt rendeltetésük szerint és a törvényesen 

jóváhagyott metodológia betartásával, kiutalni és felhasználni. 

(2) Az 1-3 mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

6. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Közpénzügyi Hivatallal, a közigazgatási területi egységekkel, amelyeknek leosztottak összegeket és 

a Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági és Műszaki igazgatóságaival, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  6981/21.03.2019. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

INDOKOLÁS 

a Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az 

összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-

június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a 

leosztására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az 50/2019. sz. A 2019. évi állami költségvetési törvény 4. cikkely"a", "c” és "d" bekezdések, 5. 

cikkely (2) bekezdés, 6. cikkely (2), (6), (8), (9), (10) és (11) bekezdés előírásai szerint, a Maros 

Megyei Tanácsnak a kötelessége leosztani a közigazgatási területi egységeknek, a következő 

összegeknek: 

1. A rendelkezésére álló alapot, 28.492 ezer lej értékbe, amely a 2019. évre, a megye szintjén 

begyűjtendő, megbecsült jövedelmi adóból keletkezik. Ezt leosszák, a helyi fejlesztési 

programoknak, a helyi társfinanszírozást szükségeltető infrastrukturális programoknak, 

valamint a működési kiadásoknak a támogatására, amelyeket a megyei közigazgatási területi 

egységek, indokolt módon, nem finanszírozhatnak a saját jövedelmeikből és a helyi 

költségvetés kiegyensúlyozására kiutalt hozzáadott érték adó összegeiből. 

2. 84.840 ezer lej, egy működési költségvetésnek, a biztosításának az érdekébe, a jövedelmi 

adónak a 17.5 %-ból, összevonva az utólag módosított és kiegészített 273/2006. sz. Törvény 

32. cikkely (1) bekezdés ”c” betű által előírt összegnek a 18,5 %-val, amelyet a 2019. évi 

állami költségvetési törvény közlése előtt fizettek be, egy a Maros Megyei Közpénzügyi 

Igazgatóság által, a rendelkezésre bocsátott számítási és adat modellt használva. 

3. 308.216 ezer lejt, amelyet a helyi költségvetéseknek a kiegyensúlyozására a hozzáadott 

érték adóból különítettek el, kiegészítve a 2 pont összegeit. 

4. 10.166 ezer lej, amelyet a hozzáadott érték adóból különítettek el a megyei és községi utakra 

vonatkozó költségeknek a finanszírozására. 

5. 96 ezer lej, a 2018-2019-es tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért 

program lebonyolításához, Nyárádszereda Városa szintjén. 

A fent említett összegeknek a leosztásának a megalapozásának az érdekébe, a Maros Megyei 

Tanács, a közigazgatási területi egységektől egyes igazoló adatok és dokumentumokat kért, a 

megyei utak szempontjából a Műszaki Igazgatósággal is konzultált. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetem jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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