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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

33335/12.12.2019. sz. 

 

 

2019. ___.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 33336/12.12.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 

a Költségvetési Szolgálatnak a 33416/12.12.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

33536/12.12.2019. 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, 26. cikkely és 28. cikkely előírásait,  

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 87. cikkely 

(2) bekezdés, 88. cikkely, 173. cikkely (1) bekezdés ”b” betű, megerősítve a (3) bekezdés ”a” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Érvényesíti a Maros Megye 2019. évi költségvetésének 99.000 lejes összeggel való 

növelésére vonatkozó 570/05.12.2019. sz. Rendeletet. 

II. 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. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

”1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2019. évi általános költségvetését, 779.876.500 lejes 

összegben a jövedelmeknél és 880.741.500 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/l melléklet szerint.” 

2. Az 1/k, 2/j, 2/1/i, 2/2/h, 3/1/d, 3/13, 3/19/a, 3/37/b, 3/38/a, 3/39/a, 3/40/b, 3/42/a, 3/43/a, 3/44/a, 

3/45/a, 3/46/a, 3/47/a, 3/48/a, 3/49/a, 3/50/a, 3/51/a, 3/52/a, 3/53/b, 3/54/b, 3/55/b, 3/56/a, 3/57/a, 

3/58/a, 3/59/a, 3/60/a, 3/61/a, 3/62/a, 3/63/a, 3/64/a, 3/65/a, 3/74/f, 3/202, 4/h, 4/3/c, 4/5/b, 5/1/h, 

5/2/d, 7/h, 8/g, 10/e és 11/b mellékletek megváltoznak és az 1/l, 2/k, 2/1/j, 2/2/i, 3/1/e, 3/13/a, 

3/19/b, 3/37/c, 3/38/b, 3/39/b, 3/40/c, 3/42/b, 3/43/b, 3/44/b, 3/45/b, 3/46/b, 3/47/b, 3/48/b, 3/49/b, 

3/50/b, 3/51/b, 3/52/b, 3/53/c, 3/54/c, 3/55/c, 3/56/b, 3/57/b, 3/58/b, 3/59/b, 3/60/b, 3/61/b, 3/62/b, 

3/63/b, 3/64/b, 3/65/b, 3/74/g, 3/202/a, 4/i, 4/3/d, 4/5/c, 5/1/i, 5/2/e, 7/i, 8/h, 10/f és 11/c 

mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

III. cikkely (1) Az egy szociális rendeltetésű ingatlannak a megyének a köztulajdonába való 

beszerzésének a törvényes eljárásait, amelyre a szükséges alapokat a 3/55/c melléklet szerint 

előírták,  a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogja teljesíteni. 
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(2) Az alkalmazandó törvényes előírásoknak és szociális szabványoknak a betartásának a 

felelőssége a másodfokú hitelutalványozóra hárul. 

IV. cikkely A jelen határozatot megküldik a Maros Megyei Tanácsnak az alárendelt 

intézményeinek és a szakapparátusának az igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak, 

amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  33336/12.12.2019. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 19. 

cikkely előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács jóváhagyhatja a saját költségvetésének a 

kiigazítását, a fő hitelutalványozók egyes megalapozott javaslataik következtébe. 

Az utólag módosított és kiegészített, 273/2006. sz. Törvény 82. cikkely alapján, érvényesíti a Maros 

Megye 2019. évi költségvetésének 99.000 lejes összeggel való növelésére vonatkozó 

570/05.12.2019. sz. Rendeletet. 

A költségvetés végrehajtás elemzésének a következtében, egyes a megyei közhatóságnak alárendelt 

intézmények, kérvényeztek egyes áthelyezéseket ugyanannak a költségvetési szakasznak a 

keretében a következőképpen: 

- Maros Megyei Oktatás Támogatási Központ, a 32263/2019. sz. átirattal, 

- Maros Megyei Múzeum, a 32559/2019. sz. átirattal, 

A 32300/2019. sz. átirattal, az Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház, kéri a bevételi és kiadási 

költségvetésnek a csökkentését 84.000 lejes összeggel és az illető összegnek a 2020. évi 

költségvetésbe való belefoglalását, a BGA/8327/4/2019. sz. Finanszírozási szerződés szerint, 

amellyel a Magyarországi Bethlen Gábor Alap, folytatni fogja ennek a projektnek a finanszírozását 

a következő évbe. 

A Maros Megyei Könyvtár, a 32256/2019. sz. átirattal, kéri a költségvetésnek a kiegészítését 10.000 

lejes összeggel, a „Teleki Könyvtár freskójának a restaurálása” beruházási projektnek, a díjaknak a 

kifizetésére, az Építkezési Állami Felügyeletnek a részére. 

A 33107/2019. sz. átirat alapján, a Maros Megyei Klinikai Kórház, kéri a bevételi és kiadási 

költségvetésnek a csökkentését 4.162.000 lejes összeggel, az Egészségügyi Biztosítási Pénztárral 

kötött szerződésekből származó bevételeknek a csökkenése és az Egészségügyi Szociális Biztosítási 

Egységes Országos Alaptól (FNUASS) származó támogatásoknak a csökkentésének a 

következtébe. 

A 33177/2019. sz. átirat alapján, a Dicsőszentmárton-i „Dr. Gheorghe Marinescu” Municípiumi 

Kórház, kéri a bevételi és kiadási költségvetésnek a csökkentését 1.504.000 lejes összeggel, az 

Egészségügyi Biztosítási Pénztárral kötött szerződésekből származó bevételeknek a csökkenése és 

az Egészségügyi Szociális Biztosítási Egységes Országos Alaptól (FNUASS) származó 

támogatásoknak a csökkentésének a következtébe. 

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a 33085/2019. sz. átirattal, kéri a 

beszerzési költségvetésbe való bele foglalását 400.000 lejes összegnek, egy védett lakás típusú 

ingatlannak a beszerzésének az érdekébe, a családon belüli erőszaknak az áldozatainak a részére, 
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amint részletezve van a POCU/465/4/4/128038/04.03.2019. sz. Finanszírozási szerződés alapján, 

valamint egyes áthelyezéseket ugyanannak a jóváhagyott költségvetési szakasznak a keretében. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, a 32176/2019. sz. belső jegyzékkel, 

kéri, 1.190.000 lejes összegnek a belefoglalását a 10. sz. Mellékletbe, ”A DJ151B és a DJ142 

Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) Maros megye, megyei utaknak a 

modernizálása” európai alapokból finanszírozott beruházási munkálat, mint többéves beruházás. 

Hasonlóan, a Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, a 33259/2019. sz. belső 

jegyzékkel, kéri a „Kerelőszentpál-i zonális tározóhoz vezető útnak a szélesítése – DALI fázis” 

beruházásnak a megnevezésének a megváltoztatása, a „Kerelőszentpál-i zonális tározóhoz vezető 

útnak a szélesítése – SF fázis” megnevezésre a 11. sz. mellékletben. 

A fennebbiek értelmébe, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely előírásainak a feltételei szerint, alávetjük megvitatásra és 

jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

   

 

33860/17.12.2019. sz. 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

A 2017-2018-as évek Gyógyító egészségügyi nemzeti programok keretében a 

programoknak/alprogramoknak a 2/140/28.04.2017. sz. finanszírozási szerződésének a 

61/12.12.2019. sz. kiegészítő okirata szerint, elővan írva a folyó év IV. szemeszterére, az 

Onkológiai betegségektől szenvedő betegeknek a kezelési alprogramjának a finanszírozása, 

1.013.903 lejes összeggel, a Maros Megyei Klinikai Kórház részére.  

A Műszaki Igazgatóságnak a 33719/16.12.2019. sz. átiratával, egyes módosításokat kérnek, 

ugyanannak a szakasznak a keretében, a Megyei utak munkálatainak a programja a 2019. évre, a 

2019-2020-as télre a hó eltakarítási utólagos szerződéseknek a megkötéséhez szükséges 

összegeknek a biztosításának az érdekébe. 

A javasolt módosítások megtalálhatóak a Határozattervezetben, valamint az 1/l, 2/k, 2/1/j, 2/2/i, 

3/74/g, 4/i, 5/1/i, 7/i, 9/f és 10/f mellékletekben. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Mărginean Alin

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Friss Csaba 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 

   

 

34159/19.12.2019. sz. 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS 

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

 

A Maros Megyei Csendőr Felügyelőség a 2588733/11.12.2019. sz. átiratával, kéri 20.000 lejes 

összegnek a kiutalását, egy nyugtató fegyvernek a beszerzésének az érdekébe, amely szükséges a 

vadállatok által okozott, életeket, testi épséget vagy személyes egészséget, vagy azoknak a javaikat 

veszélyeztető helyzeteknek az ügykezeléséhez. Javasoljuk az említett összegnek az 51.02 

”Végrehajtó hatóságok” fejezetben megvalósított megtakarításokból való kiutalását.  

A javasolt módosítások megtalálhatóak a Határozattervezetben, valamint az 1/l, 2/k, 2/1/j, 3/1/e és 

3/209 mellékletekben. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Mărginean Alin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida tanácsadó 
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