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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2019. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 9095/15.04.2019. sz. Jelentését, a Költségvetési 

Szolgálatnak a 9102/15.04.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 9103/15.04.2019. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,  

A 2019. évi állami költségvetésnek a jóváhagyására vonatkozó 50/2019. sz. Törvény előírásainak 

értelmébe, 

Tekintettel, a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak a 13794/21.03.2019. sz. átiratára és a 

2019. évre elkülönített összegek és kvóták kiutalására és a 2020-2022-es évek megbecsülésére 

vonatkozó 6276/21.03.2019. sz.  Döntésére, 

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 26/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat alapján, 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 14, 

19, 26 és 58 cikkelyeinek értelmébe, 

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 előírásainak 

alapján,  

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja Maros megye 2019. évi általános költségvetését, a jövedelmeknél 

778.850.000 lejjel és a kiadásoknál 876.850.000 lejjel, az 1. sz. melléklet szerint. 

2. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2019. évi költségvetését, a jövedelmeknél 398.361.000 lejjel 

és a kiadásoknál 496.360.000 lejjel, a működési szakaszra és a fejlesztési szakaszra.  

3. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2019. évi költségvetés, működési szakaszát, a 2/1. sz. 

melléklet szerint. 

4. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2019. évi költségvetés, fejlesztési szakaszát, a 2/2. sz. 

melléklet szerint. 

5. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács saját és Maros Megye költségvetéséből, teljes 

egészében vagy részben, finanszírozott intézmények költségvetését, a kiadások részletezésével 

cikkenként és bekezdésenként a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1. számútól a 3/88. számúig. 
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6. cikkely Jóváhagyja a teljes egészében vagy részben a saját jövedelmeikből finanszírozott 

közintézmények és –szolgáltatások jövedelmi és kiadási költségvetéseit a 4. sz. mellékletek szerint, 

a 4/1. számútól a 4/10. számúig. 

7. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt fekvőbeteg-gondozó közegészségügyi 

egységek költségvetését, az 5/1. és 5/2. sz. mellékletek szerint. 

8. cikkely Meghatározza a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a fennhatósága alá tartozó 

közszolgálatok és –intézmények állásainak a maximális számát, amelyeket Maros Megye 2019. évi 

költségvetéséből finanszíroznak,  a 6. sz. melléklet szerint. 

9. cikkely Jóváhagyja Maros Megye, az ennek alárendelt közintézményeknek és –szolgálatoknak a 

2019. évi beruházási programját, a 7. sz. melléklet szerint. 

10. cikkely Jóváhagyja Maros Megye, az ennek alárendelt közintézményeknek és –szolgálatoknak 

a 2019. évi javítási programját, a 8. sz. melléklet szerint. 

11. cikkely Jóváhagyja a megyei közutak munkálatainak és a karbantartási és javítási 

szolgáltatásainak a programját a 2019. évre, a 9. sz. melléklet szerint. 

12. cikkely Jóváhagyja a többéves tervezetek 2019. évi költségvetését a 10. sz. melléklet szerint. 

13. cikkely Jóváhagyja a 2019. évi, az IID (Karbantartás, Helyettesítés, Fejlesztés) Alapból 

finanszírozott, ügyintézésre vagy koncesszióba adott eszközökre vonatkozó beruházási tervet, a 11. 

sz. melléklet szerint. 

14. cikkely Jóváhagyja a 2019. évi tagdíjaknak az értékét, a 12. sz. melléklet szerint. 

15. cikkely Az előző évek halmozott többletéből származó összegeknek, a fejlesztési szakasznak a 

finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019-es 

felhasználására vonatkozó 1. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, módosul és a következőképpen 

lesz kiegészítve: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

”1. cikkely Jóváhagyja a 2019. évben való felhasználását, az előző évek halmozott többletéből 

származó  3.150.000 lejes összegnek, a működési szakasznak a finanszírozására”. 

2. A 2. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

„2. cikkely Jóváhagyja a 2019. évben való felhasználását, az előző évek halmozott többletéből 

származó 94.850.000 lejes összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására”. 

3. A 2. cikkely után beiktatódik a 2
1
 cikkely, a következő tatalommal: 

” 2
1
 cikkely Jóváhagyja a 2019. évben való felhasználását, az előző évek halmozott többletéből 

származó 3.000.000 lejes összegnek, az ideiglenes kasszahiányoknak a fedezésére.” 

16. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzetnek a fizetéseire 

vonatkozó 153/2017. sz. Törvény 25. cikkely (2) bekezdés által előírt határértékeknek a tárgyát 

képező pótlékoknak, kiigazításoknak, hozzájárulásoknak, díjaknak, prémiumoknak és 

járandóságoknak az összege, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a 

Maros Megyei Klinikai Kórháznak és a Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi 

Kórháznak a részére, nem haladhatja meg havonta a következő határt: 

1. A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak: 1.673.000 lej; 

2. A Maros Megyei Klinikai Kórháznak: 4.064.000 lej; 
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3. A Dicsőszentmárton-i ”Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórháznak: 907.000 lej. 

17. cikkely A mellékletek, 1-től 12-ig, a jelen határozat szerves részei. 

18. cikkely A jelen határozat végrehajtásával, törvényes keretek között, megbízza a Maros Megyei 

Tanács szakapparátusának az Igazgatóságait, szolgáltatásait és osztályait, valamint az annak 

alárendelt intézményeket és a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V.-t. 

18. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ

 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

 9095/15.04.2019. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

 

JELENTÉS 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 

intézkedéseknek a meghatározásáról szóló határozattervezethez 

 

 

A helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény, az utólag módosított és kiegészített, a 

helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény, a 50/2019. Törvény – a 2019. évi állami 

költségvetési törvény, a speciális törvények és más jogszabályok alapján, tekintettel a rendelkezésre 

álló pénzforrásokra és azokra, amelyeket a jövőbe meg lehet pályázni, Maros Megye meghatározta 

a tevékenységének az általános célkitűzéseit, amelyek megcélozzák: 

 a hatáskörébe tartozó elsőbbségi közpolitikának a fenntartását; 

 a megye közjavainak és –alapjainak az ügyintézését és ügyvitelét; 

 a szociális támogatási, egészségügyi, oktatási, kulturális, közrendészeti, polgárvédelmi 

közszolgálatoknak és más közhasznú szolgálatoknak, az infrastruktúrájának a biztosítását; 

 a költségvetési költségek felépítését, a megfogalmazott prioritások, a költségvetési 

egyensúly, a közalapoknak a hatékony kiutalásának és felhasználásának függvényébe. 

A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény szerint, a helyi hatóságoknak a 

kötelessége, hogy jóváhagyja a helyi költségvetéseket, két szakaszba: a működési szakasz, valamint 

a fejlesztési szakasz (tőke kiadások), minden szakaszra megállapított jövedelmekkel és kiadásokkal. 

A működési szakasz a kötelező alaprésze a költségvetéseknek, amelyek tartalmazzák, a törvény 

által megállapított hatáskörök megvalósításához szükséges folyókiadások finanszírozásához 

szükséges jövedelmeket foglalja magába. 

A fejlesztési szakasz a költségvetéseknek a kiegészítő szakasza, amely magába foglalja a fejlesztési 

politikák kivitelezéséhez tartozó tőke jövedelmeket és kiadásokat. A költségvetést jóvá lehet hagyni 

hiánnyal a fejlesztési szakaszban, hiány, amelyet az előző évek többleteiből kell fedezni. A 

költségvetés felépítésében a bevételek és a kiadások, a Közpénzügy Miniszter által jóváhagyott 

költségvetési osztályozás alapján vannak csoportosítva. 

Maros Megyének az Általános Költségvetése a 

 Maros Megye közigazgatási területi egységeinek a saját költségvetéséből, 

 a közintézmények és a teljes egészébe vagy részben a saját jövedelmeikből finanszírozott 

tevékenységek költségvetéséből. 



A költségvetés tervezetnek az összeállítását egy összetett, részletes elemzése előzte meg, a Maros 

Megye közigazgatási területi egység igazgatóságai és szakszolgálatai, valamint az alárendelt és 

finanszírozott intézmények által felterjesztett költségvetés javaslatokra vonatkozóan, a 2018. év 

szárszámadását, a megvalósított gazdasági teljesítményeket és a fejlődési lehetőségeket véve alapul. 

A költségvetés tervezet megállapítja a jövedelmek mennyiségét és szerkezetét forrásonként és 

azoknak a kiutalását kiadásonként, rendeltetés és hitelutalványozóként, a célkitűzéseknek, a 

megvalósításának érdekébe, a megye gazdaság-szociális fejlődésének a stratégiája és a 2019. év 

jellegzetes költségvetési politikája szerint. 

Maros Megye bevételi és kiadási konszolidált általános költségvetése, tükrözi a 2019. évi 

közpénzügyi erőfeszítéseknek a méreteit, a jövedelmei 778.850.000 lejes összegben vannak 

számszerűsítve, amint következnek: 

 128.596.000 lej saját jövedelmek, amelyek e következőkből állnak: a jövedelmi adóból 

elkülönített összegek, díjak a javak használataiért, koncessziük és bérbeadások, egyéb 

jövedelmek; 

 191.281.000 lej az állam költségvetésének egyes jövedelmeiből elkülönített összegek; 

 70.944.000 lej az állami költségvetésből és más költségvetésekből kapott szubvenciók, 

Maros Megye közigazgatási területi egységnek a saját költségvetésébe; 

 7.540.000 lej az EU-tól/más adományozóktól kapott összegek, az elvégzett kifizetéseknek és 

előfinanszírozásoknak a számlájára; 

 2.879.000 lej az alárendelt intézményeknek a saját jövedelmeik; 

 377.610.000 lej a két kórházi egységnek a jövedelmei, amelyből 152.345.000 lej 

szubvenciók az állami költségvetésből. 

Maros Megyének a konszolidált általános költségvetésének a finanszírozási forrásai kiegészülnek az 

előző évek költségvetési többleteivel, 98.000.000 lejes összegbe. 

Maros Megyének az általános költségvetésének a kiadásai 876.850.000 lejre számolják, magába 

foglalva az összes kiadást tevékenységenként az egészségügy, szállítás, kultúra, sport, vallás, 

szociális támogatás és más területeken, amelyeket a törvény előír, leosztva a két szakaszra a 

következőképpen: 700.691.000 lej a működési szakasznak és 176.159.000 a fejlesztési szakasznak. 

A költségvetéseknek, a kiadásainak a megalapozása és elosztása hitelutalványozók, rendeltetés, 

befolyás, tevékenység, programok, tervek és célkitűzések szerint, a megbecsült jövedelmek 

megvalósításának figyelembe vételével és a megyei közigazgatási hatóságnak a feladat körével 

megegyezően végezték, a végrehajtó hatóságnak, az alárendelt intézményeknek és a helyi 

közösségeknek, az érdekeinek megfelelően megállapított prioritásokkal. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 39. 

cikkely (3) bekezdés szerint, Maros Megye konszolidált általános költségvetése a 2019. évre és 

egyes költségvetési intézkedéseknek a megállapítására vonatkozó tervezetet, az intézmény 

értesítőtábláján 2019. március 22.-én függesztették ki közszemlére. 

A költségvetés tervezetnek közszemlére bocsátásának következtébe nem voltak megjegyzések, a 

közvélemény pedig nem nyújtott be kifogást a szerkezetbe való esedékes módosítás érdekébe. 

Figyelembe véve, hogy teljesítve van, a közigazgatásban, a döntéshozatal áttekinthetőségének a 

biztosítására alkalmazott eljárás, az érvénybe levő jogszabályok szerint, a bemutatottakkal szemben, 



a Költségvetés szolgálatnak és Jogügyi Szolgálatnak a jelentéseit, összeállították a mellékelt 

költségvetés tervezetet, amelyet elfogadásra alávetek a Maros Megyei Tanácsnak. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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