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MAROS MEGYEI TANÁCS 

  

 

 

2020. július 30.-i 

111. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 19686/24.07.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Költségvetési Szolgálatnak a 19751/24.07.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

19770/24.07.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A 2020. évi állami költségvetésben előírt, a Kormány rendelkezésére álló beavatkozási alapból, 

egyes a természeti csapások által sújtott közigazgatási területi egységek részére, egy összegnek a 

kiutalására vonatkozó 554/2020. sz. Kormányhatározat előírásai szerint, 

A 2020. évi költségvetés kiigazításáról szóló, 50/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

jóváhagyására vonatkozó 115/2020. sz. Törvény előírásai szerint, 

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 82. 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 Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megye 2020. évi általános 

költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról 

szóló 17/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz módosítva és 

kiegészítve: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: 

”1. cikkely Jóváhagyja Maros megye 2020. évi általános költségvetését, 848.795.000 lejes összegbe 

a jövedelmeknél és 950.307.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/j melléklet szerint.” 

2. Az 1/i, 2/h, 2/1/g, 2/2/g, 3/1/b, 3/3, 3/4, 3/5, 3/18/a, 3/19/a, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/25, 3/33/a, 

3/36/g, 3/37/d, 3/38/d, 3/39/e, 3/41/d, 3/42/d, 3/43/c, 3/44/d, 3/45/c, 3/46/c, 3/47/d, 3/48/d, 3/49/c, 

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

3/63/c, 3/64/c, 3/71/f, 3/74/e, 4/h, 4/1, 4/2/a, 4/3/a, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/9, 5/1/h, 7/h, 8/d, 9/d, 10/c és 

11/a mellékletek módosulnak és az 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/18/b, 3/19/b, 

3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 3/23/a, 3/25/a, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 

3/44/e, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d, 3/56/e, 

3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 3/71/g, 3/74/f, 4/i, 4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 

4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 4/9/a, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e, 10/d és 11/b mellékletekkel lesznek helyettesítve. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        2/2 

3. A 3/197 számú melléklet után beiktatnak 3 új mellékletet, a 3/198, 3/199 és 3/200 számúakat. 

II. cikkely Az 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/3/a, 3/4/a, 3/5/a, 3/18/b, 3/19/b, 3/20/a, 3/21/a, 3/22/a, 

3/23/a, 3/25/a, 3/33/b, 3/36/h, 3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e, 3/45/d, 3/46/d, 

3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 

3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 3/64/d, 3/71/g, 3/74/f, 4/i, 4/1/a, 4/2/b, 4/3/b, 4/4/a, 4/5/a, 4/6/a, 4/7/a, 

4/9/a, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e, 10/d és 11/b mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

III. cikkely A jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanácsnak, az alárendelt intézményeinek, a 

szakapparátusának az igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

   

19686/24.07.2020. sz. 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan 

 

 

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 

módosítását és kiegészítését, a fő hitelutalványozók egyes megalapozott javaslataik következtébe. 

A 2020. évi állami költségvetésben előírt, a Kormány rendelkezésére álló beavatkozási alapból, egy 

összegnek a kiutalására vonatkozó 554/2020. sz. Kormányhatározattal, a természeti csapások által 

sújtott közigazgatási területi egységek részére, Maros Megyének kiutaltak 312.000 lejt, a 2020. 

évbe keletkezett természeti csapások következtébe érintett helyi infrastruktúrákat feljavító 

munkálatoknak az elvégzéséért. Ezzel az összeggel nő ”A Beavatkozási alapból kapott 

támogatások” és a 84 fejezet Utak és hidak kiadásai. 

Kiegészítik a ”Támogatások az állami költségvetésből a karantén kiadásainak a kifizetésére” cikk 

bevételeit, 1.017.000 lejes összeggel, a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságtól való 

átutalással, a karantén kiadásainak a maghatározásának és egyes intézkedéseknek a megtételének az 

egészségügy terén a metodológiai normák jóváhagyására, valamint a 2020. évi állami 

költségvetésben előírt, a Kormány rendelkezésére álló beavatkozási alapból, egy összegnek a 

kiutalására, az Egészségügyi Minisztérium költségvetésének a kiegészítésére vonatkozó 201/2020. 

sz. Kormányhatározat 1. cikkely (4) bekezdés szerint. 

A Műszaki Igazgatóság, a 18048/08.07.2020. sz. Belső jegyzékkel, kéri a ”Plutelor utca 2 sz. alatti 

ingatlan, a Közigazgatási személyzet továbbképző központja, feljavítása” finanszírozási 

létesítménybe foglalt összegeknek a kiegészítését 365.000 lejes összeggel. 

A Műszaki Igazgatóság, a 18565/13.07.2020. sz. és a 18830/15.07.2020. sz. Belső jegyzékekkel, 

kéri a kiutalt alapoknak a kiegészítését 500.000 lejjel a beruházási fejezetben és 580.000 lejjel a 

kátyúzáshoz, a 2020. évi közút program szerint. Hasonlóan, a 17939/07.07.2020. sz. Belső 

jegyzékkel, kéri egyes szolgáltatásoknak a beszerzését, a megyei utak karbantartásához és a közúti 

biztonságának a biztosításához szükséges munkálatoknak a vizualizálásának, ügykezelésének, 

azonosításának, tervezésének és követésének az érdekébe, 161.000 lej értékbe. 

A 19464/22.07.2020. sz. Belső jegyzékkel, a Műszaki Igazgatóság, módosításokat kérelmez az 

Adminisztratív Beavatkozási Szolgálatnak az előírt felszereléseit illető jóváhagyott költségvetés 

keretében, a Tűzelleni raktározási konténer pozícióról való lemondás értelmében és beiktatva a 

Kaszagépes traktor pozíciót, 500.000 lej értékbe. 
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A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, a 18082/08.07.2020. sz. illetve a 

18324/10.07.2020. sz. Belső jegyzékekkel, kéri az IID Alapból finanszírozott, ügykezelésbe vagy 

koncesszióba adott eszközök beruházási tervébe való foglalását két új pozíciónak: 1. Egy 

hidraulikus rendszernek a beszerzése és felszerelése és távirányítós működtetése, a Maroskeresztúr-

i SSCT felszereltségében található zúzó részére, 47.600 lej értékbe, 2. Felmérési szolgáltatások, a 

Kerelőszentpál-i DDN-TMB létesítménynél, déli töltés, felső övezet, 1 számú cella, aszfaltozott 

övezeti útszakasz menti, övezetre, 50.000 lej értékbe. A 19639/23.07.2020. sz. Belső jegyzékkel, 

kéri a projekt költségvetésébe foglalását a 140.000 lejes összegnek, amely szükséges az elvégzésre 

váró munkálatoknak és a megrongálódott munkálatoknak a felértékelési tanulmányának a 

kivitelezésére, illetve a „Kultúrpalota felújítása” projekt keretében, a Műszaki tervnek és a 

munkálatok befejezésének az aktualizálásához az időtartamnak a meghatározására, ezzel az 

összeggel csökkentik a 2020. évre előírt nem támogatott költségeket. 

A 18209/09.07.2020. sz., illetve a 18637/14.07.2020. sz. átiratokkal, a Terület és Városrendezési 

Igazgatóság, kéri 8 office csomag, valamint egy, új bővített hellyel rendelkező, az email-ek 

tárolásához szükséges, web szervernek a beszerzéséhez szükséges összegeknek a belefoglalását, 

61.000 lej értékbe és egy szervernek a beszerzéséhez, az eCUB pénzügyi könyvelési rendszernek a 

tárolásához, 77.000 lej értékbe. 

A 19370/21.07.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Hegymentő és Barlangi-mentő Szolgálat, kéri a 

kiutalt költségvetésnek a kiegészítését 50.000 lejes összeggel, egyes moduláris konténereknek a 

beszerzésére és azoknak a felszerelésére, a Palotailva-i munkapontnak a kibővítéséhez, oly módon, 

hogy megfeleljenek a szolgálat szükségleteinek (24/24 órás szolgálat biztosítása, elsősegélynyújtás, 

stb.). 

A 17864/06.07.2020. sz. átirattal a Megyei Katonai Központ, kéri a jóváhagyott költségvetés 

keretében, a beruházási listának egyes módosításait, egy számítógépnek a beszerzésére 16.000 lej 

értékbe és a Megszakítás nélküli, konzolos felszerelésű és switch-el felszerelt forrás pozícióról való 

lemondás. 

A 19291/21.07.2020. sz. átirattal, Maros Megyei Klinikai Kórház, kérte az intézmény 

költségvetésének a kiegészítését, a ragályos betegségek országos programjának szánt összegeknek a 

kiegészítésének a következtébe, 1.028.000 lejes összeggel. Hasonlóan, növelik a biztosító 

kasszákkal kötött szerződésekből származó jövedelmeket, 5.275.000 lejes összeggel, illetve 

csökkentik az adományokból származó jövedelmeket 450.000 lejjel, a többletnek az átutalásának a 

következtébe, a megbízói összegek a szponzorálásokra, számlára, még csökkentik a jövedelmet a 

DSP-vel kötött szerződésekből, 3.108.000 lejjel. A teljes 2.745.000 lejes hatást elosszák a 

személyzeti kiadásokra és a kiadások a javakkal és szolgáltatásokra. 

A 18217/09.07.2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Múzeum kér egyes módosításokat a javítási 

listán, a jóváhagyott költségvetés keretében. A változtatások megtalálhatók a 8e mellékletben. 

Átutalnak, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, 1.500.000 lejt, az 

anyagi költségek biztosításának érdekébe, az augusztusi hónapra. 

A 87.02 fejezetbe Gazdaság, szociális és kulturális tevékenységek társfinanszírozása, foglalnak 

388.000 lejt, a Maros Megyei Tanácsnak, egyes megyei közérdekű kulturális és szociális 

tevékenységnek a szervezésében való részvételének a finanszírozására. 
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Az egyes fejezetekbe, kiegészítésként kiutalt összegeket, bevételekből, illetve 74 SMID fejezetből 

és a 84 Fejlesztési programok fejezetből vannak biztosítva. 

Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/4/a, 3/18/b, 3/33/b, 3/36/h, 

3/37/e, 3/38/e, 3/39/f, 3/41/e, 3/42/e, 3/43/d, 3/44/e, 3/45/d, 3/46/d, 3/47/e, 3/48/e, 3/49/d, 3/50/d, 

3/51/d, 3/52/h, 3/53/h, 3/54/h, 3/55/d, 3/56/e, 3/57/e, 3/58/e, 3/59/d, 3/60/e, 3/61/e, 3/62/e, 3/63/d, 

3/64/d, 3/71/g, 3/74/f, 4/i, 5/1/i, 7/g, 8/e, 9/e , 10/d és 11/b mellékletekben. 

Az utólag módosított ás kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó, 273/2006. sz. Törvény 39. 

cikkely (3) bekezdés szerint, a Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó 17/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezetet, a 19385/21.07.2020. sz. alatt, 2020. július 21.-én kifüggesztették közvitára az 

intézménynek a hirdető táblájára. 

A fennebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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