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260-as számú határozat 

 

 

 

az előző évek költségvetés-többletéből származó 4.000.000 lejes összeg felhasználásának 

jóváhagyására – amely a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-területi Egység 

helyi költségvetése fejlesztési szekciójában, a beruházási célkitűzések finanszírozására 

vonatkozó 82.98.02-es „Többlet” számlán jelenik meg 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Látva a Gazdasági Igazgatóság, Költségvetési-belső pénzügyi ellenőrzési osztálya által 

ismertetett 58.951/3.546 / 24.09.2019 számú Jóváhagyási referátumot az előző évek költségvetés-

többletéből származó 4.000.000 lejes összeg felhasználásának jóváhagyására vonatkozóan – amely a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-területi Egység helyi költségvetése fejlesztési 

szekciójában, a beruházási célkitűzések finanszírozására vonatkozó 82.98.02-es „Többlet” számlán 

jelenik meg,  

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006-os számú törvény 49. cikkelye 

és 58. cikkelye (1) bekezdése „b” betűje előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a 

közpénzügyekre vonatkozó 500/2002 számú törvény előírásait, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, a 82/1991-es számú könyvviteli törvényt, amely a 48/2005-ös számú Hivatalos 

Közlöny I. részében jelent meg, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye, a 133. cikkelye (1) bekezdése, a 139. cikkelye és a 196. cikkelye előírásai alapján.  

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják az előző évek költségvetés-többletéből származó 4.000.000 lejes 

összeg felhasználását – amely a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-

területi Egység helyi költségvetése fejlesztési szekciójában, a beruházási célkitűzések 

finanszírozására vonatkozó 82.98.02-es „Többlet” számlán jelenik meg, 

 

2. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely 

Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

3.  cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a közigazgatási 

bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot közlik a Maros 

Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  
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