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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

19138/20.07.2020. sz. 

 

 

 

2020. _____.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

Maros Megye, 2020. június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló 

jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács,  

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 18862/15.07.2020. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági Igazgatóságnak a 19736/24.07.2020. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

19766/24.07.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

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

Törvény 49. cikkely (12) bekezdés előírásait, 

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

cikkely (1) bekezdés ”b” betű előírásai alapján, megerősítve a (3) bekezdés ”a” betű, valamint a 

182. cikkely (1) bekezdés előírásaival, 

 

határoz: 

 

Egyedüli cikkely Jóváhagyja a Maros Megye 2020. június 30.-án konszolidált általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentést az 1. sz., 1/1. sz. és 1/2. sz. mellékletek szerint, 

amelyek szerves részei a jelen határozatnak. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

  18862/15.07.2020 sz. 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye, 2020. június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló 

jelentésnek a jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

 

 

Az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 49. 

cikkely (12) bekezdésének előírásainak értelmében, az eltelt negyedévre április, július és október 

hónapokban, és legkésőbb decemberben, a negyedik negyedévre, a fő hitelutalványozók kötelesek 

nyílt ülésen bemutatni, elemzésre és jóváhagyásra a döntéshozó hatóságok által, a két szakaszon 

összeállított költségvetés végrehajtást, azzal a céllal, hogy átméretezzék a kiadásokat a bevételek 

begyűjtésének fokának arányába, a helyi költségvetés kiigazításával, oly módon, hogy az év végén 

ne létezzenek elmaradt kifizetések és egyrészt, a befolyó jövedelmek és a folyó év költségvetésének 

a finanszírozására használt előző évi többlet összegének és másrészt, az elvégzett kifizetések és 

elmaradt kifizetések összegének a különbsége legyen nagyobb, mint nulla. 

A jóváhagyásra javasolt, Költségvetés végrehajtás 2019. június 30.-án, bemutatja a Megyei Tanács 

és a neki alárendelt, teljes egészében vagy részlegesen a saját jövedelmükből finanszírozott 

intézmények pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint költségvetési egyensúlyi körülményei 

és a saját költségvetésével jóváhagyott pénzügyi koordináták között folytatott tevékenységekre 

vonatkozó információkat. 

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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