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2019. ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20179/08.08.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Költségvetési Szolgálatnak a 20180/08.08.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

20182/08.08.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

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

sz. Törvény 14. cikkely (4) bekezdés, 19. cikkely (2) bekezdés és 26. cikkely előírásait,  

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés ”a” betű előírásai alapján, megerősítve a (3) bekezdés ”a” betű, valamint a 182. 

cikkely (1) bekezdés előírásaival, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének 

a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozata, a következőképpen lesz módosítva: 

1. Az 1/d, 2/d, 2/2/c, 3/71 és 7/c mellékletek megváltoznak és az 1/e, 2/e, 2/2/d, 3/71/a és 7/d 

mellékletekkel lesznek helyettesítve, amelyek a jelen határozatnak a szerves részei. 

II. cikkely A jelen határozatot megküldik Maros Megye Prefektusi Hivatalának és a Maros Megyei 

Tanácsnak a szakapparátusának az igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak, amelyek 

felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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ELNÖK 
 

  20179/08.08.2019 sz. 

 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan 

 

A 20.134/08.08.2019. sz. Belső jegyzékkel, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési 

Igazgatóság, kéri a Maros megyei SMID projektnek az előírt költségvetésének a kiigazítását, 

267.000 lejes összegnek a kiutalásával, a vízpumpáló állomásnak a szerkezetében létező 

felszereléseket kiegészítő, egyes hidromechanikus berendezéseknek a beszerzésének és 

felszerelésének az érdekébe. 

Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/e, 2/e, 2/2/d, 3/71/a és 7/d mellékletekben. 

A fennebbiek értelmében, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 136. cikkely előírásainak feltételei szerint, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra 

a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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