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Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es évi költségvetésének jóváhagyására 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

Látva a Gazdasági Igazgatóság révén a Polgármester által indítványozott 2021.04.07-i 

26.795/1.806 sz. Jóváhagyási referátumot és a 2021.04.15-i 28.648/1.914 sz. Megalapozási 

jegyzéket, Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es évi költségvetésének 

jóváhagyására vonatkozóan,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok 

jelentését, valamint Marosvásárhely Helyi Tanácsa 2021. április 16-i rendkívüli ülésén 

megfogalmazott kiegészítő javaslatokat,  

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

- A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000-es 

számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,   

- A közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó újraközölt 52/2003-as számú 

törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

- a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006.06.29-i 273-as sz. törvény 19. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje és a (2) bekezdése, a 39. cikkelye, a 49. cikkelye és a 82. cikkelye (2) 

bekezdése előírásait, az utólagos módosításokkal,  

- a 2021-es évi állami költségvetés törvénye – 2021. március 8-i 15-ös sz. törvény, a 

2021.03.9-i 236-os számú Hivatalos Közlönyben közölve, 

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

129. cikkelye (2) bekezdése „b” betűje, a (4) bekezdése „a” betűje, a 139. cikkelye (3) bekezdése „a” 

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

 

  

Elhatározza: 

 

1.  cikkely : Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021. évi 

költségvetését.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021. évi 

költségvetését, 504.270.113,00 lej összegben, az 1-es melléklet szerint, illetve a működési résznél 

316.038.022,00 lej összegben – 1/SF melléklet és a fejlesztés résznél, 188.232.091,00 lej összegben - 

1/SD melléklet. 

 

3. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es évi 

költségvetésének részletezését, a 2-es mellékletnek megfelelően.  

 

 4. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es évi 

költségvetésének folyó javításokra vonatkozó kiadásait 21.457.000,00 lej összegben – költségvetési 



hitelek, illetve 14.258.000,00 lej – többéves felelősségvállalási hitelek, a 2/1 sz. mellékletnek 

megfelelően, valamennyi költségvetési fejezetre és alfejezetre.  

 

5. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység – Kulturális, sport- és 

ifjúsági tevékenységek 2021. évi költségvetését, 11.800.264,00 lej összegben, a 2/2-es mellékletnek 

megfelelően. 

 

 6. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység vissza nem térítendő 

alapokból megvalósuló projektjeit, amelyeket a 2021. évi költségvetésből finanszíroznak, 

149.364.700,00 lej összegben – költségvetési hitelek, illetve 431.995.000,00 lej – többéves 

felelősségvállalási hitelek, a 2/3 mellékletnek megfelelően. 

 

7. cikkely: Jóváhagyják a közberuházások tervét, amelyet Marosvásárhely Közigazgatási-

területi Egység 2021-es évi költségvetéséből finanszíroznak, 38.867.391,00 lej összegben – 

költségvetési hitelek, illetve 103.872.000,00 lej – többéves felelősségvállalási hitelek, a 2/4 

mellékletnek megfelelően. 

 

 8. cikkely: Jóváhagyják azon tevékenységek és intézmények 2021-es évi költségvetését, 

amelyeket teljesen vagy részlegesen Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység saját 

jövedelméből finanszíroznak, 28.086.131,00 lej összegben, a 3-as és 4-es mellékleteknek, valamint 

szekciókra lebontva, a 3/SF és 3/SD mellékleteknek megfelelően. 

 

9. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység belső hiteleinek 

költségvetését, 14.230.856,00 lej összegben, az 5-ös, 6-os és 6/4-es mellékleteknek megfelelően. 

 

10. cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

11. 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. 

  

12. cikkely: Jelen határozatot közlik:  

- valamennyi igazgatósággal/közszolgálattal/alárendelt egységgel.  

 

 

 

 

    Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 21 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)  

 


