MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. március 1.-i
27. számú HATÁROZAT
Maros megye területi-közigazgatási egységeinek a költségvetéseit kiegyensúlyozó összegeknek és a
hozzáadott értékadóból a megyei és községi utak költségeinek a finanszírozására elkülönített
összegeknek a 2017-es évre történő elosztásáról
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Gazdasági Igazgatóság 4048/28.02.2017. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok
véleményezéseit,
Figyelembe véve a 2017. évi állami költségvetésre vonatkozó 6/2017. sz. Törvény 4. cikkely (1)
bekezdés ”c”és ”d” betűinek és a (2) bekezdés ”b1” betűjének, valamint a Maros Megyei Közpénzügyi
Hivatal, igazgatósági Vezetőjének az 5419/22.02.2017. sz. Rendeletének, rendelkezéseit,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi
215. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján,
határoz:
1. cikkely (1) Jóváhagyja a 28.547.000 lejes összeg elosztását a területi-közigazgatási egységek között,
a működési és/vagy a tőke kiadások ki nem fizetéséből származó adósságok kifizetésére, az adósságok
régiségének időbeli sorrendjében, az utólagosan módosított és kiegészített 171/2015. sz. Törvénnyel,
módosításokkal jóváhagyott, egyes jogszabályok módosítására és kiegészítésére, valamint más
intézkedésekre vonatkozó 2/2015. sz. Sürgősségi Kormány Rendelet, a 40/2016. sz. Törvénnyel
jóváhagyott, egyes pénzügyi intézkedések megállapítására és egyes jogszabályok módosítására és
kiegészítésére vonatkozó 46/2015. sz. Sürgősségi Kormány Rendelet, a 2007-2013-as előirányzási
periódushoz tartozó Európai Uniós alapokból finanszírozott tervezetek kivitelezésének érdekébe
megállapított egyes pénzügyi intézkedésekre vonatkozó 8/2016. sz. Sürgősségi Kormány Rendelet,
valamint a helyi fejlesztési programok és helyi társfinanszírozást szükségeltető infrastrukturális
tervezetek fenntartására vonatkozó 124/2016. sz. Törvénnyel, kiegészítésekkel jóváhagyott, egyes
pénzügyi-költségvetési intézkedések alapján, a jelen határozat szerves részét képező 1. sz. melléklet
szerint.
(2) A helyi közigazgatás döntéshozó és végrehajtó hatóságai, amelyek azon területi-közigazgatási
egységek szintjein jöttek létre, amelyeknek osztottak le összegeket az (1) bekezdés szerint, kötelesek
azokat elosztani és felhasználni a törvény által előírt rendeltetésük szerint és a jóváhagyott törvényes
módszerek betartásával.
2. cikkely (1) Jóváhagyja 10.425.000 lej leosztását a megyei és községi utak költségeinek a
finanszírozására, a jelen határozat szerves részét képező 2. sz. melléklet szerint.
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(2) A helyi közigazgatás döntéshozó és végrehajtó hatóságai, amelyek azon területi-közigazgatási
egységek szintjein jöttek létre, amelyeknek osztottak le összegeket az (1) bekezdés szerint, kötelesek
azokat elosztani és felhasználni a törvény által előírt rendeltetésük szerint és a jóváhagyott törvényes
módszerek betartásával.
3. cikkely A jelen határozatot közlik a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok
Minisztériumával, Maros Megye Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatallal, a
mellékletben szerepelő helyi tanácsokkal és a Maros Megyei Tanács keretében működő Gazdasági és
Műszaki Igazgatóságokkal, amelyek felelnek a végrehajtásáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
4048/28.02.2017 sz.
VI D/1 akta
INDOKOLÁS
a Maros megye területi-közigazgatási egységeinek a költségvetéseit kiegyensúlyozó összegeknek
és a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utak költségeinek a finanszírozására elkülönített
összegeknek a 2017-es évre történő leosztásáról szóló határozattervezethez
A 2017. évi állami költségvetésre vonatkozó 6/2017. sz. Törvény 4. cikkely (1) bekezdés ”c”
betűjének a rendelkezéseinek értelmében a hozzáadott érték adóból, a megyei és községi utak
költségeinek a finanszírozására, Maros megye részére összesen 10.425.000 lejt különítettek el,
ennek a területi-közigazgatási egységekre való leosztását a Maros Megyei Tanács határozattal fogja
megvalósítani, az utak hosszának és műszaki állapotának függvényében, miután konzultált a
polgármesterekkel.
A 2017. évi állami költségvetésre vonatkozó 6/2017. sz. Törvény 4. cikkely (1) bekezdés ”d”
betűjének a rendelkezéseinek értelmében a hozzáadott érték adóból, a területi közigazgatási
egységek költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, Maros megye részére összesen 70.529.000 lejt
különítettek el. Ebből az összegből 10.000.000 lejt Maros Megye részére, a Marosvásárhely-i
Transilvania (Erdély) Nemzetközi repülőtér munkálatainak a folytatására, különítenek el, a 18,5%os jövedelmi adó kvótából a helyi költségvetések kiegyensúlyozására a különbségeket és összegeket
a következő képen osztják el:
- 27% Maros Megye költségvetésének;
- 73% a községek, városok és municípiumok költségvetéseinek kiegyensúlyozására, a következő
képen:
● 20%-ot az összegből a Maros Megyei Tanács határozatával, a törvény 4. cikkely (2)
bekezdés ”b1” betűjének rendelkezéseinek értelemében;
● 80%-ot az összegből, a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, igazgatósági Vezetőjének
Rendeletével, a törvény 4. cikkely (2) bekezdés ”b2” és ”b3” betűinek rendelkezéseinek értelmében.
A Maros Megyei Tanácsot értesítette a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság, a
21434/22.02.2017. sz. átiratával, az összegekkel kapcsolatban, amelyeket a helyi költségvetések
kiegyensúlyozására a területi-közigazgatási egységeknek fognak elosztani, az összegük 28.547.000
lej, amiből:
- 8.837.000 lej a hozzáadott értékadóból elkülönítve a helyi költségvetések kiegyensúlyozására;
- 19.710.000 lej a jövedelemadó 18,5%-os kvótájából elkülönítve a helyi költségvetések
kiegyensúlyozására.
A helyi költségvetések kiegyensúlyozására, illetve a hozzáadott értékadóból a megyei és községi
utak költségeinek finanszírozására elkülönített összegek leosztásának megalapozása érdekében a
Maros Megyei Tanács adatokat kért a területi-közigazgatási egységektől a helyi fejlesztési
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programokról/projektekről, a 2016. 11. 30-án jegyzett hátralékokról és a kezelésük alatt álló megyei
és/vagy községi utak helyzetéről.
Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a mellékelt határozat tervezetet.

ELNÖK

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Péter Ferenc

Márton Katalin

Alin Mărginean

Készítette: Friss Csaba
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