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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 

   2016. augusztus 25-i 

A 122-as számú HATÁROZAT 

 

azon segédlethez, amelyet olyan territoriális - adminisztratív egységek 
kapnak meg  a költségvetési tartalékalapból és a Consiliul Judeţean 
Mureş [Maros Megyei Tanács] rendelkezésére áll, amelyeknek el kell 
hárítaniuk azokat a károkat, amelyeket meteorológiai jelenségek okoztak 
2016. június 05-22 közt 

 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], 

Látva a 156234-es számú, 2016.08.18-i Indoklást, amelyet a Gazdasági Igazgatóság 
adott ki azon határozattervezethez, amely olyan territoriális - adminisztratív 
egységeknek nyújt segélyt a költségvetési tartalékalapból és a Consiliul Judeţean Mureş 
[Maros Megyei Tanács] rendelkezésére áll, amelyeknek el kell hárítaniuk azokat a 
károkat, amelyeket meteorológiai jelenségek okoztak 2016. június 05-22 közt, valamint 
a szakbizottságok feljegyzéseit, 

Figyelembe véve a 273/2006-os számú Törvény 15. cikkelye (2)-es és 36. cikkelye 
(1)-es bekezdése előírásait - tárgya helyi pénzügyek, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel,  

Tekintettel a 215/2001-es Törvény 91. cikkelye (3)-as bekezdése a) betűje és 97. 

cikkelye (1)-es bekezdése rendelkezéseit - amelyeknek, tárgya a helyi közigazgatás - 

újraközölve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, alapján 

határoz: 

1. Cikkely Elfogadják a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] rendelkezése 

alapján 149.000 lej összeg kiosztását a költségvetési tartalékalapból néhány 

territoriális - adminisztratív egységnek, amelyek bele vannak foglalva a jelen 

határozatba, annak érdekében, hogy elhárítsák azokat a károkat, amelyeket 

meteorológiai jelenségek okoztak 2016. június 05-22 közt az iskola előtti állami 

oktatási intézetekben  

2. Cikkely Azoknak  a territoriális - adminisztratív egységnek a polgármesterei, 

amelyek bele vannak foglalva a mellékletben elfogadják azt, hogy költségeket 

terheljék a saját költségvetésüket - az előírásoktól és elfogadott célkitűzésektől 

korlátozva, úgy hogy közben betartják a törvényes előírásokat - kötelességük lévén a 

Consiliul Judeţean Mureş-t [Maros Megyei Tanács] tájékoztatni, ugyanakkor igazolni 

kell e felé a helyi költségvetés által elfogadott összeget felhasználási módozatát.  
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

 

3. Cikkely A jelen határozat teljesítéséért a Consiliul Judeţean Mureş-t [Maros 

Megyei Tanács] keretén belüli Gazdasági Igazgatóság felel.   

 
ELNÖK                                                                          Ellenjegyzi                                                            

Péter Ferenc                                                                   TITKÁR 

                                                                                                                             Paul Cosma 
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
GAZDASÁGI ELEMZÉS ÉS ASSZISTENCIA 

 

15634/2016.08.18. 

 

INDOKLÁS 

azon határozattervezethez, amely olyan territoriális - adminisztratív 
egységeknek  nyújt segélyt a költségvetési tartalékalapból és a Consiliul 
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] rendelkezésére áll, amelyeknek 
el kell hárítaniuk azokat a károkat, amelyeket meteorológiai jelenségek 
okoztak 2016. június 05-22 közt 

A 2016. június 05-22. időszakban sok iskola előtti oktatási egység érintve volt a 
meteorológiai jelenségek által, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei 
Tanács]-nál jelzett károk és a létesítményeknél szükséges munkálatok a 
következők: 

1. A Cuci [Kutyfalva] község szintjén (polgármesteri hivatal székhelye: 1391/2016-os 
szám): 

- Dătăşeni-i Általános Iskola: 250 nm háztetőjavítás, 70 nm mennyezet újrakészítés, 60 
nm vakolatjavítás, 250 nm festés-mázolás, 140 nm padlózat újrakészítés; 
- Cuci-i [Kutyfalva] Általános Iskola: 300 nm háztetőjavítás, 20 m téglakerítés 
újrakészítése, 300 nm festés-mázolás; 
- Cuci [Kutyfalva] Régi Iskola: 200 nm háztetőjavítás, 60 nm vakolatjavítás, 180 nm 
festés-mázolás; 
- Orosia-i Általános Iskola: 100 nm háztetőjavítás, 30 nm vakolatjavítás, 160 nm festés-
mázolás; 
 
2. Iclănzel [Kisikland] község szintjén (polgármesteri hivatal székhelye: 4055/2016-os 

szám): 
- Iclandu Mare Gimnáziumi iskola: szétrombolt háztető, mennyezet, a falak érintve 
voltak 
- Iclandu Mare Óvoda: megrongált háztető, mennyezet, megsemmisült falak  

Kiindulva a fent említett territoriális - adminisztratív egységek által benyújtott 
kérvényekből, a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] keretén belüli Műszaki 
Igazgatóság elvégezte a károk felmérését, és ennek értékét a 15539/2016.08.17-i belső 
feljegyzéssel közölte a gazdasági Igazgatóság felé.  
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

GAZGASÁGI IGAZGATÓSÁG 
GAZDASÁGI ELEMZÉS ÉS ASSZISTENCIA 

A 273/2006 -os számú Törvény 15. cikkelye (2) bekezdése és 36. cikkelye (1) bekezdése 
előírásainak megfelelően - tárgya a helyi közpénzek, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel - a helyi költségvetés tartalékalapjából a megyei tanácsot 
engedélyezhetnek sürgős vagy előre nem látott költségek finanszírozását, amelyek a 
költségvetési évben léphetnek fel annak érdekében, hogy elháríthassák bizonyos 
természeti katasztrófák hatását, valamint segély nyújtás esetében olyan territoriális - 
adminisztratív egységeknek, akiket természeti katasztrófa sújtott, és a segélyt ezen 
territoriális - adminisztratív egységek polgármesterei kérvényezték, vagy saját 
kezdeményezés volt.  

Figyelembe véve az érintett községek extrém helyzetét és a bizottság által 
tapasztaltakat javasoljuk a mellékelt határozattervezet elfogadását.  

 

ELNÖK                                                                    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                 Alin Mărginean 
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS]  

GAZGASÁGI IGAZGATÓSÁG 
GAZDASÁGI ELEMZÉS ÉS ASSZISTENCIA 

 

A 122/2016-os számú HCJM [Maros Megyei Tanács Határozata]  

azon határozattervezethez, amely olyan territoriális - adminisztratív 
egységeknek  nyújt segélyt a költségvetési tartalékalapból és a Consiliul 
Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] rendelkezésére áll, amelyek el 
kell hárítaniuk azokat a károkat, amelyeket meteorológiai jelenségek 
okoztak 2016. június 05-22 közt 

Sor 
szám 

Haszonélvező 
territoriális - 

adminisztratív egység 

Haszonélvező, állami, iskola 
előtti oktatás központ 

Kiosztott 
összeg  

lej 

1 
Cuci [Kutyfalva] 
község 

Dătăşeni  53.200 

Cuci [Kutyfalva] Általános Iskola 43.500 

Cuci [Kutyfalva] Régi Iskola 23.800 

Orosia Általános Iskola 12.500 

ÖSSZ 133.000 

2 
Iclănzel [Kisikland] 
község 

Iclandu Mare Gimnáziumi iskola 11.000 

Iclandu Mare Óvoda 5.000 

Össz 16.000 

    TELJES ÖSSZEG  149.000 
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