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217-es számú határozat 

 

 

 

Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Közigazgatási-Területi Egység 2021. évi II. negyedévi 

zárszámadásának jóváhagyására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

 Látva a Gazdasági Igazgatóság révén Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármestere 

indítványozta 2021.07.14-i 51.178/3.500 sz. Jóváhagyási referátumot, amely Marosvásárhely 

Közigazgatási-Területi Egység 2021-es évi II. negyedévi költségvetési zárszámadásának 

elfogadására vonatkozik,  

Figyelembe véve a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 

52154/2021 számú szakjelentését,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

Figyelembe véve az utólag módosított, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. június 29-i 

273-as törvény 49. cikkelye (12) bekezdése előírásait; 

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „a” és „b” betűje, a (4) bekezdés „a” betűje, a 139. 

cikkelye (3) bekezdése, valamint a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján,  

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység költségvetés-

végrehajtási egyenlegét a 2021-es év II. negyedévére, bevételi oldalon, 219.441.229,00 lejnek 

megfelelő összegben, míg kiadási oldalon, 169.765.824,00 lejnek megfelelő összegben, a jelen 

határozat szerves részét képező 1. függeléknek megfelelően. 

 

2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység saját bevételeiből 

finanszírozott tevékenységek és közintézmények költségvetés-végrehajtási egyenlegét, a 2021-es 

év II. negyedévére, bevételi oldalon 8.323.756,00 lejnek megfelelő összegben, míg kiadási oldalon 

6.350.597,00 lejnek megfelelő összegben, a jelen határozat szerves részét képező 2. számú 

függeléknek megfelelően.  

 

3. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-Területi Egység belső kölcsöneinek 

zárszámadását, a 2021-es év II. negyedévére, bevételi és kiadási oldalon 0,00 lejnek megfelelő 

összegben, a jelen határozat szerves részét képező 3. számú függeléknek megfelelően.  

 

4. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely 

Municípium Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság révén. 

 

5. 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. 

 

6. cikkely: Jelen határozatot közlik a Gazdasági Igazgatósággal. 

 

 

 

 

                                                                                                             Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 17 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)  

 

 


