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Látva a Gazdasági Igazgatóság által kezdeményezett 2019. 08. 27-i 53.415/3.185 sz. 

Jóváhagyási referátumot, a 2019.09.03-i 54.579/3.266-os Megalapozását, amely Marosvásárhely 

Közigazgatási Területi Egység 2019-es költségvetésének a kiigazítására vonatkozik,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését, 

Figyelembe véve a helyi tanács rendkívüli ülésén megfogalmazott kiegészítéseket,  

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006.06.29-i 273-as sz. törvény 19. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a (2) bekezdése, 49. cikkelye és a 82. cikkelye (2) bekezdése 

előírásait, az utólagos módosításokkal, a 2019-es állami költségvetés törvénye – 2019. március 15-i 

50-es sz. törvény előírásait, valamint a 2019-es évi állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 

2019.08.12-i 12-es számú kormányrendelet előírásait,  

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

129. cikkelye (2) bekezdése „b” betűje, a (4) bekezdése „a” betűje, a 136. cikkelye (8) bekezdése és 

a 196. cikkely (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján.  

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2019-es 

költségvetésének a kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1, 1/SF, 

1/SD, 2, 2/1, 2/2, 2/3 és 2/4 mellékleteknek megfelelően.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2019-es 

költségvetésének a kiigazítását 382.410.768,00 lej értékben, az 1-es mellékletnek 

megfelelően, illetőleg a működési részen 306.294.960,00 lej értékben, az 1/SF-es 

mellékletnek megfelelően, és a fejlesztési részen 76.115.808,00 lej értékben, az 

1/SD-es mellékletnek megfelelően. 

 

3. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2019-es helyi 

költségvetésének részletezését, a 2-es mellékletnek megfelelően.  

 

4. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2019-es helyi 

költségvetésének a folyó javításokra vonatkozó költségeit, 49.024.584,00 lej 

értékben – költségvetési hitelek, valamint 27.687.932,00 lej értékben – többéves 

hitelkötelezettség, a 2/1-es mellékletnek megfelelően – minden egyes költségvetési 

fejezetre és alfejezetre.    

 

5. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2019-es helyi 

költségvetését a kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységekre, 21.731.672,00 lej értékben, a 2/2-es 

mellékletnek megfelelően. 



 

6. cikkely: Jóváhagyják a vissza nem térítendő külső alapokból származó projekteket, 

amelyeket Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2019-es helyi költségvetéséből 

finanszíroznak, 35.249.487,00 lej, illetőleg 22.781.727,00 lej értékben – többéves hitelkötelezettség 

– értékben, a 2/3-as mellékletnek megfelelően.  

 

7. cikkely: Jóváhagyják a közbeszerzési programot, amelyet Marosvásárhely Közigazgatási 

Területi Egység 2019-es helyi költségvetéséből finanszíroznak, 40.816.321,00 lej, illetőleg 

198.039.838,00 lej értékben – többéves hitelkötelezettség – értékben, a 2/4-es mellékletnek 

megfelelően. 

 

8. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

9. 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.  

 

 

 

Üléselnök 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Buculei Dianora Monica, Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője  

 
 


