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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

2017. július 27-i 

107. számú HATÁROZAT 
Maros megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a 15596/20.07.2017. sz. Maros Megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására 

vonatkozó határozattervezet Indokolását, valamint a szakbizottságok engedélyeit is, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanács 103/2017. július 11.-i, a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak 

felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye” megyei 

érdekeltségű közhasznú munkálat helyén elhelyezkedő magántulajdonban levő ingatlanok kisajátítási 

folyamatának az elkezdésére vonatkozó Határozatának az előírásaira, 

Az utólag módosított és kiegészített a Helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 15. 

cikkely (2) bekezdésének és 19. cikkelyének a (2) bekezdésének az értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt a Helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (3) bekezdésének, a) betűje és a 97. cikkely, (1) bekezdésének 

előírásainak alapján, 

határoz: 

I. cikkely Az utólag módosított és kiegészített Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a 

jóváhagyására vonatkozó 31/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozata, a következő képen lesz 

módosítva és kiegészítve: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

„1. cikkely Jóváhagyja Maros Megye 2017. évi általános költségvetését, 561.513.000 lejes összegben a 

jövedelmeknél és 698.793.000 lejes összegben a kiadásoknál, az 1/b melléklet szerint. 

2. A 6. cikkely módosul és a következő tartalmat kapja: 

”6. cikkely Jóváhagyja Maros Megye saját és a teljes egészében vagy részlegesen Maros Megye 

költségvetésből finanszírozott intézmények költségvetését, a kiadások cikkelyenkénti és 

bekezdésenkénti részletezésével, a 3. sz. mellékletek szerint, a 3/1 számútól a 3/188 számúig”. 

3. Az 1/b, 2/c, 2/1/c, 2/2/a, 3/1, 3/3, 3/11, 3/41, 3/43/a, 3/44/a, 3/76, 4/b, 5/1/a, 7/b, 9/b és 10/a 

mellékletek megváltoznak és az 1/c, 2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/11/a, 3/41/a, 3/43/b, 3/44/b, 3/76/a, 

4/c, 5/1/b, 7/c, 9/c és 10/b mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

4. A 3/185 melléklet után beiktatódik 3 új melléklet, a 3/186, 3/187 és a 3/188 számúak. 

II. cikkely Az  1/c, 2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/11/a, 3/41/a, 3/43/b, 3/44/b, 3/76/a, 4/c, 5/1/b, 7/c, 

9/c és 10/b számú mellékletek a jelen határozat szerves részei. 
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III. cikkely A Maros Megye általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 31/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozat 3/76. sz. mellékletben a 68.02.50 fejezet, 59.11 tételből kitűnő a szociális 

támogatás terén nem visszatérítendő finanszírozások nyújtására jóváhagyott és az első szesszióban fel 

nem használt összege összegeket a II. szesszióban fogják felhasználni. 

IV. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért felel a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményei és 

szakigazgatóságai. 

V. cikkely A jelen határozatot közlik Maros Megye Prefektusi Hivatalával és Maros Megye 

Közpénzügyi Igazgatóságával. 

 

 

ELNÖK                   Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                          JEGYZŐ  

                                                     Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
KÖLTSÉGVETÉSI SZOLGÁLAT 

  15596/20.07.2017. sz. 

 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólagosan megváltoztatott és kibővített helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. évi 273. 

Törvény 19. cikkelyének az előírásainak értelmében a Maros Megyei Tanács engedélyezheti a saját 

költségvetésének a kiegészítését a fő-hitelutalványozók megalapozott javaslatainak a 

következtében. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 103/2017. július 11.-i Határozatával jóváhagyták a helyénvaló 

kártérítéseket a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – 

Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye” megyei érdekeltségű közhasznú munkálat helyén 

elhelyezkedő magántulajdonban levő ingatlanokra. Ezért, hogy biztosított legyen a kártérítések 

effektív kifizetése, javasoljuk a 21.000 lejes összegnek a belefoglalását a költségvetésbe, a 3/188. 

sz. melléklet szerint. 

A Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság 15167/2017. sz. belső jegyzékében 

kérelmezi 140.000 lejes összeg kiutalását a költségvetésbe, „A Maros Megyei Tanács igazgatási 

épületének az energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok” beruházás 

célkitűzéseinek a városrendezési engedélyében előírt véleményezések és egyezmények 

megszerzésére és a műszaki-gazdasági dokumentációjának megvalósítására. A szükséges összeget 

fedezni fogják részlegesen a „Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti igazgatási székhely Klíma 

berendezésének megvalósíthatósági tanulmány, véleményezés” beruházás célkitűzéseinek 

jóváhagyott 26.000 lejes összeg újraelosztásával, ez az új beruházási létesítménynek az alkotó része 

lesz, amelynek a finanszírozását az európai alapokból szeretnének megvalósítani a 2014-2020-as 

POR keretében. 

A Terület- és Városrendezési Igazgatóság 15183/2017. sz. belső jegyzékében kérelmezi 105.000 

lejes összeg belefoglalását a költségvetésbe, amely szükséges 35 számítógép beszerzéséhez a saját 

apparátusának, ezek helyettesíteni fogják a 9-12 éve használatban levő elavult felszereléseket. 

A Regionálisfejlesztési és Pályázat Kivitelező Igazgatóság 15167/2017. sz. belső jegyzékében, 

jelezte a lehetőséget, hogy az „Autópark a motorsportoknak” létesítmény munkálatait befejezzék az 

idei év folyamán, ami maga után vonja a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott összegeknek a 

kiegészítését a 2018. évben elköltésre megítélt összegekből. Ilyen körülmények között szükségessé 

válik a munkaegészségügyi és –védelmi koordináló szolgáltatás fizetéséhez szükséges összegek 

kiegészítése is, a pályázat munkálatainak az összeállításának és kivitelezésének az idejére 15.000 

lejjel és a 150.000 lejes összeg jóváhagyását a műszaki próbák elvégzéséhez szükséges elektromos 

energiával, természetes gázokkal és vízzel való kiadásokra és egyes működési költségek 

biztosításához a munkálatok befejezésétől a folyó év végéig. A fennemlített folyó kiadások 
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fedezésére szükséges alapokat a 200109-es „Funkcionális jellegű anyagok és 

szolgáltatásbiztosítások” bekezdésben megjelenő 165.000 lejes összeg újraelosztásából biztosítják – 

az 51. fejezet „Közhatóságok és külső tevékenységek”, „Javak és szolgáltatások” címében. 

Tekintettel a Maros Megyei Tanácsnak a 102/2017. sz. Határozatának az előírásaira, szükséges az E 

betű, 1.1 pontjába előírt A 2017. évi munkálatok programja a megyei utakon, a beruházási 

létesítményeknek a megnevezésének a módosítása a „A Nyárádtő (DN15) – Dicsőszentmárton 

(DN14A), DJ151B 0+000-13+006 km közötti és DJ142 0+000-12+630 km közötti megyei utak 

modernizálásának műszaki-gazdasági dokumentációja, Maros megye” megnevezésről, a „A DJ 

151B és DJ 142, Nyárádtő (DN15)-Mikefalva Dicsőszentmárton (DN 14A)-Maros megye, megyei 

utak modernizálásának a műszaki-gazdasági dokumentációja” megnevezésre. 

A fennemlített beruházási létesítményekre és az „Autópark a motorsportoknak” projekt 

kivitelezésére szükséges összegeket újraelosztással fogják biztosítani, amint következnek: 

- 2.148.000 lej a „Marosvásárhely-i Természettudomány Múzeum felújítása” objektívhez tartozó 

67. költségvetési fejezetnek – „Kultúra, kikapcsolódás és vallás”, „Egyéb átutalások” címben 

jóváhagyott összegekből; 

- 378.000 lej a „Kultúrpalota felújítása” objektívhez tartozó 67. költségvetési fejezetnek – „Kultúra, 

kikapcsolódás és vallás”, „Egyéb átutalások” címben jóváhagyott összegekből; 

- 1.830.000 lej A 2017. évi munkálatok programja a megyei utakon 1.1 pontjába előírt, E betűje 

által tartalmazott pozíciótól, amelyet a Maros Megyei Tanács 87/2017. sz. Határozatának a9/b 

mellékletével hagytak jóvá. 

A Maros Megyei Klinikai Kórház a 12.320/2017. sz. átiratában kérelmezi a Maros Megye 

költségvetéséből beruházásokra jóváhagyott egyes összegeknek az újraelosztását a volumen 

keretében és a kórház saját jövedelmeinek, az összegeinek 56.000 lejjel való kiegészítésének a 

jóváhagyását egyes echográfoknak a beszerzésének a finanszírozására, amelyek föltétlenül 

szükségesek az orvosi szolgáltatások minőségének a növeléséhez. Ugyanúgy, a 12.338/2017. sz. 

átiratában, a Maros Megyei Klinikai Kórház kérelmezi az intézmény költségvetésének a növelését a 

működési szakaszban 9.279.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Egészségbiztosító Pénztárral és a 

Közegészségügyi Igazgatósággal, a nemzeti egészségügyi programokra kötött, egyes kiegészítő 

okiratok következtében. 

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia, az 1471/14.07.2017. sz. átiratában, kérelmezi egyes 

újraelosztások elvégzést a beruházásokra jóváhagyott összegek keretében, a hangszerek 

beszerzésénél bejegyzett megtakarításokat egy új hangszer megvásárlására fogják felhasználni („S” 

a fagottnak).  

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér ÖÜV, az 5389/2017. sz. átiratában, kérelmezi egyes 

módosítások jóváhagyását a beruházások listájának a keretében, amint következnek: 

A. Módosítások a Maros Megye költségvetéséből finanszírozott beruházási létesítmények 

volumenének keretében: 

- az „Elektromos művek alacsony feszültségű általános táblájának az optimalizálása” létesítményre 

jóváhagyott összegek kiegészítése 25.000 lejjel, a hozzáadott érték adó értékének megfelelően; 

- 98.000 lejes összeg jóváhagyása a „PT tűzoltószertár” beruházási objektum kivitelezésére; 
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- a két létesítményre szükséges kiegészített összegek, a „REG UE139/2014(Lot I+Lot II+Lot III) 

szerinti akadályosítás topó mérések és légikikötői adat csomag” objektumtól 33.000 lej 

újraelosztásából és a „Zaj stratégiai térkép és Intézkedési terv” objektumra jóváhagyott 90.000 lejes 

összegről való lemondásból, lesznek biztosítva. 

B. Az önálló vállalat saját forrásaiból finanszírozott objektumokra vonatkozó módosítások: 

- a „PC rendszerek, hálós térképek, telefon csatlakozók, adó-vevő állomások beszerzése (krízis 

központ létrehozása) I. fázis” objektum 12.000 lejes összegének a csökkentése; 

- a „Gépjármű bejáró ellenőrző rendszer” objektum beiktatása, 7.000 lej/hónap előrejelzett értékkel. 

Ezek a módosítások megtalálhatóak a 1/c, 2/d, 2/1/d, 2/2/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/11/a, 3/41/a, 3/43/b, 

3/44/b, 3/186, 3/187, 3/188, 4/c, 5/1/b, 7/c, 9/c és 10/b sz. mellékletekben. 

Mindezek ismertetése után javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Alin Mărginean
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