
 
R O M ÁN I A          
Maros megye 
Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  
 
 

 
2021. július 29-i 

245-ös számú határozat 
 
 
 
 Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es évi költségvetésének időszerűsítésére  

 
 

 
 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  
 
 

Látva a Gazdasági Igazgatóság révén a Polgármester által indítványozott 2021.07.27-i 
54.059/3.707 sz. Jóváhagyási referátumot, Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021-es 
évi költségvetésének időszerűsítésére,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok 
jelentését,  

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  
- a jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000-es 

számú törvény, újraközölve, 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 
2021.03.09-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-es évi 
költségvetésének kiigazítását, a jelen határozat szerves részét képező 1, 1/SF, 1/SD, 2, 2/1, 
2/2, 2/3 és 2/4 számú mellékleteinek megfelelően.  
 

2. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási-területi Egység 2021. évi 
költségvetésének kiigazítását 569.495.091,00 lej összegben, az 1-es melléklet szerint, illetve 
a működési résznél 365.042.861,00 lej összegben – 1/SF melléklet és a fejlesztés résznél, 
204.452.230,00 lej összegben - 1/SD melléklet. 

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

költségvetésének részletezését, 569.495.091,00 lej összértékben, a 2-es mellékletnek 
megfelelően.  

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

költségvetésének folyó javításokra vonatkozó kiadásait 30.031.210,00 lej összegben – 



költségvetési hitelek, illetve 13.083.000,00 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, 16.864.173,00 lej összegben, a 2/2-es 
mellékletnek megfelelően.  

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

külső alapokból megvalósuló projektjeit, amelyeket a 2021. évi költségvetésből 
finanszíroznak, 151.122.068,00 lej összegben – költségvetési hitelek, illetve 432.316.388,00 
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, 53.330.162,00 lej összegben – 
költségvetési hitelek, illetve 116.171.162,00 lej – többéves felelősségvállalási hitelek, a 2/4 
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. számú sürgősségi 
kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 
554/2004. számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, 
jelen határozatot benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat 
végett. 

 
10. cikkely: Jelen határozatot közlik:  

- valamennyi igazgatósággal/közszolgálattal/alárendelt egységgel.  
 
 

 
 
 

                                                                                                     Üléselnök 
Kelemen Atilla-Márton 

 
Ellenjegyzi,  
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  
Bâta Anca Voichiţa 
 
 
 
 
(A határozatot 16 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)              
 

 


