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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Látva a Gazdasági Igazgatóság révén a Polgármester által kezdeményezett 2019. 11. 05-i 

69.248/4.258 sz. Jóváhagyási referátumot, a 2019.11.14-i 71.478/4.412-es és a 2019.11.26-i 

74.279/4.555-ös Megalapozását, amely Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2019-es 

költségvetésének a kiigazítására vonatkozik,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését, azaz a 

Gazdasági-szociális tanulmányok, prognózisok, költségvetési-pénzügyi és a megyei jogú város köz- 

és magánterületét kezelő bizottság 2019. 11. 12-i és 2019. 11. 16-i véleményezési jelentését és 

jegyzőkönyveit, valamint a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 2019.11.28-i soros ülésén 

megfogalmazott kiegészítéseket és javaslatokat,  

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

 

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

költségvetésének a kiigazítását 437.696.625,00 lej értékben, az 1-es mellékletnek 

megfelelően, illetőleg a működési részen 357.472.438,00 lej értékben, az 1/SF-es 

mellékletnek megfelelően, és a fejlesztési részen 80.224.187,00 lej értékben, az 

1/SD-es mellékletnek megfelelően.  

 

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

költségvetése kiadásainak részletezését, a jelen határozat szerves részét képező 2-

es mellékletnek megfelelően.  

 

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

költségvetésének a folyó javításokra vonatkozó költségeit, 50.370.384,00 lej 

értékben, illetőleg 27.362.932,00 lej – többéves kötelezettségvállalási hitel, 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, 21.717.565,00 lej 

értékben, illetőleg 200.000,00 lej – többéves kötelezettségvállalási hitel, 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, 40.338.590,00 lej értékben, illetőleg 

159.416.429,00 lej – többéves kötelezettségvállalási hitel, a 2/3-as mellékletnek 

megfelelően.  

 

7. cikkely: Jóváhagyják a közbeszerzési programot, amelyet Marosvásárhely 

Közigazgatási Területi Egység 2019-es helyi költségvetéséből finanszíroznak, 

40.002.516,00 lej értékben, illetőleg 208.528.377,00 lej – többéves 

kötelezettségvállalási hitel, a 2/4-es mellékletnek megfelelően. 

 

8. cikkely: Jóváhagyják a teljes mértékben, illetve részlegesen a Marosvásárhely 

Közigazgatási Területi Egység 2019-es saját bevételeiből finanszírozott tevékenységek és 

intézmények költségvetését, 33.597.280,00 lej értékben, a 3-as, a 3/SF, a 3/SD és 4-es 

mellékleteknek megfelelően.  

 

9. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

10.  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 
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