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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

  

2020. augusztus 27.-i 

129. számú HATÁROZAT 

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22416/21.08.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Költségvetési Szolgálatnak a 22435/21.08.2020. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

22494/21.08.2020. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

A 2020. évi állami költségvetés kiigazítására, egyes normatív jellegű okiratnak a módosítására és 

egyes költségvetési intézkedésnek a meghatározására vonatkozó 135/2020. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 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, 863.551.000 lejes összegbe 

a jövedelmeknél és 965.063.000 lejes összegbe a kiadásoknál, az 1/k melléklet szerint.” 

2. Az 1/j, 2/i, 2/1/h, 2/2/h, 3/1/c, 3/10/a, 3/11/a, 3/12, 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, 3/79/a, 3/80, 4/i, 

4/2/b, 5/1/i, 5/2/d, 7/g, 9/e, és 11/b mellékletek módosulnak és az 1/k, 2/j, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/b, 

3/11/b, 3/12/a, 3/36/i, 3/37/f, 3/38/f, 3/39/g, 3/41/f, 3/42/f, 3/43/e, 3/44/f, 3/45/e, 3/46/e, 3/47/f, 

3/48/f, 3/49/e, 3/50/e, 3/51/e, 3/52/i, 3/53/i, 3/54/i, 3/55/e, 3/56/f, 3/57/f, 3/58/f, 3/59/e, 3/60/f, 

3/61/f, 3/62/f, 3/63/e, 3/64/e, 3/71/h, 3/74/g, 3/79/b, 3/80/a, 4/j, 4/2/c, 5/1/j, 5/2/e, 7/h, 9/f, és 11/c 

mellékletekkel lesznek helyettesítve. 

II. cikkely A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, a Maros Megyei 

Klinikai Kórháznak és a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórháznak, az 

utólag módosított és kiegészített, a közalapokból fizetett személyzetnek a bérezésére vonatkozó 
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153/2017. sz. Törvény 25. cikkely (2) bekezdés által előírt határérték tárgyát képező pótlékok, 

kompenzációk, bérpótlékok, juttatások, prémiumok és járandóságok összege, nem haladhatja meg a 

következő havi határértéket: 

1. Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak: 1.755.000 lej; 

2. Maros Megyei Klinikai Kórháznak: 3.396.000 lej; 

3. Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórháznak: 1.098.000 lej. 

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 
 

   

22416/21.08.2020. 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 költségvetés kiigazítására, egyes normatív jellegű okiratnak a módosítására és 

egyes költségvetési intézkedésnek a meghatározására vonatkozó 135/2020. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelettel, kiutaltak Maros Megyének 4.365.000 lejt a hozzáadott érték adóból, a megye 

szintjén végzett decentralizált kiadások finanszírozására, amelyből: 

- 797.000 lej a gyermekvédelmi rendszer szociális szolgálatainak a finanszírozására; 

- 1.900.000 lej a fogyatékos felnőtt személyek közösségi központjainak a finanszírozására; 

- 1.668.000 lej a speciális oktatást igényelő gyermekek jogaira, akik speciális iskolába járnak. 

A 2.697.000 lejes összeget kiutalják a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak a személyzeti kiadásokra, az 1.668.000 lejes összeget pedig az Inkluzív oktatású 

iskola központoknak. 

A 21203/2020. sz. átirattal, az 1. sz. Inkluzív Oktatású Iskola Központ, kér 53.000 lejt egy 

konténernek a beszerzésére, figyelembe véve egy kiegészítő tanulási egység létrehozásának a 

szükségességét, a tanulók közti fizikai távolságtartás kötelességének a kontextusában. Ezt az 

összeget a fejlesztési szakasz újraosztásából biztosítják. 

A 22029/2020. sz. átirattal, a Maros Megyei Klinikai Kórház, kérte az intézmény költségvetésének 

a kiigazítását, a kórházi szolgáltatások biztosítási szerződéséhez tartozó jövedelmek 2.055.000 lejes 

összeggel való, illetve az Egészségügyi biztosítás egységes országos alapjának a költségvetéséből 

származó szubvenciós jövedelmeknek, a fizetési jogainak a növekedésének a fedezésére, 1.820.000 

lejes összeggel való kiegészítésének a következtébe. A 3.875.000 lejes kiegészítést leosztják a 

személyzeti kiadásokra és a javak és szolgáltatások kiadásaira. 

A 13383/2020. sz. átirattal, a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház, 

kéri az intézmény költségvetésének a kiegészítését 6.516.000 lejes összeggel, az Egészségügyi 

biztosítás egységes országos alapjának a költségvetéséből származó szubvenciós jövedelmeknek, a 

fizetési jogainak a növekedésének a fedezésére 2.000.000 lejjel, illetve az egészség biztosítási 

pénztárral kötött szerződésekből származó jövedelmekkel 4.526.000 lejes összeggel. A 6.516.000 

lejes kiegészítést leosztják a személyzeti kiadásokra. 
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A Műszaki Igazgatóság, a 21971/2020. sz. Belső jegyzékkel, kéri az Utak programjának a 

beruházási fejezetébe kiutalt alapoknak a kiegészítését 570.000 lejjel, valamint egyes újraosztásokat 

a B Fejezetben „A közutak folyó karbantartásaira vonatkozó munkálatok és szolgáltatások”, illetve 

a D Fejezetben „A közutak folyó javításaira vonatkozó munkálatok”, jóváhagyott költségvetés 

keretében. Az 570.000 lejes összeggel csökken a „Beavatkozási központ Marosvásárhely, Köteles 

Sámuel utca 33 sz.” pozíciója, a Beruházási listáról. 

A Regionális Fejlesztési és Pályázat Kivitelezési Igazgatóság, a 21383/2020. sz. Belső jegyzékkel, 

kéri az IID Alapból finanszírozott ügykezelésbe vagy koncesszióba adott eszközökhöz tartozó 

beruházási tervbe foglalását, kettő új pozíciónak: 1. A Kerelőszentpál-i övezeti tárolónál, a szag 

által okozott kellemetlenség csökkentésének a megoldásainak az azonosítására vonatkozó 

szaktanulmány, 161.000 lej értékbe, 2. A Kerelőszentpál-i övezeti tárolónál, a csurgalék kezelő 

állomás, tisztító kapacitásának a növelésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, 161.000 lej 

értékbe. 

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsának az 

56/21.08.2020. sz. Határozatával jóváhagyták, a vállalatnak a 2020. évi Bevételi és Kiadási 

Költségvetésének a kiigazítását. A kiigazítás szerint megemelik a Maros Megyei Tanács által 

nyújtott kompenzációt 500.000 lejjel, figyelembe véve, hogy a jelenlegi krízis kontextusába, a 

forgalomnak drasztikus csökkenésével küzd, amely automatikusan maga után vonja a jövedelmek 

csökkenését, függetlenül azoknak a természetétől, más részt pedig szükség van a repülőtérnek az 

engedélyeztetési és igazolási feltételeinek a fenntartására is, a 139/2014. sz. Szabályzat előírásai 

szerint, valamint a többi jogi előírás szerint, a vállalat jó működésének az érdekébe. A beruházási 

listát csökkentik 340.000 lejes összeggel. 

Az említett módosítások megtalálhatóak az 1/k, 2/j, 2/1/i, 2/2/i, 3/1/d, 3/10/b, 3/11/b, 3/12/a, 3/36/i, 

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

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

3/64/e, 3/71/g, 3/74/g, 3/79/b, 3/80/a, 4/j, 4/2/c, 5/1/j, 5/2/e, 7/h, 9/f, és 11/c 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 22256. sz. alatt, 2020. augusztus 20.-án kifüggesztették közvitára az 

intézménynek a hirdető táblájára. 

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

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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