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Látva a Gazdasági Igazgatóság révén a Polgármester által kezdeményezett 2020. 07. 08-i 

38.360/2.636 sz. Jóváhagyási referátumot, valamint a 2020.07.29-i 42.971/2.940 számú 

Megalapozási iratot a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási Területi Egység 2020-as évi 

költségvetésének kiigazítására vonatkozóan,  

Figyelembe véve a Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését, valamint a Helyi Tanács 2020. 

július 30-i rendkívüli ülésén megfogalmazott megállapításokat és 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 előírásait, az 

utólagos módosításokkal, a 2020-as állami költségvetés törvénye – 2020. január 6-i 5-ös sz. törvény 

előírásait, a 2020-as állami költségvetés kiegészítésére vonatkozó 50/15.04.2020 számú sürgősségi 

kormányrendelet előírásait, a 201/18.03.2020 számú sürgősségi kormányhatározat előírásait, amely a 

karantén-költségek megállapítási metodológiáját és egyes egészségügyi intézkedések meghozatalát 

hagyja jóvá, valamint a Kormány rendelkezésére a költségvetési tartalékalapból egy összeg 

kiutalását, amelyet a 2020-as évi állami költségvetésbe foglaltak, az Egészségügyi Minisztérium 

költségvetésének kiegészítésére, a 2020.04.02-i 269-es számú kormányhatározattal módosítva és 

kiegészítve.  

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 2020-as évi 

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 az 1.043/11.06.2020, 1.081/23.06.2020, 1.162/14.07.2020 és 

1.177/20.07.2020 számú polgármesteri rendeletek érvényesítését, a jelen határozat 

szerves részét képező A, B, C és D mellékleteknek megfelelően.  

 

3. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as 

költségvetésének a kiigazítását 484.282.697,00 lej értékben, az 1-es mellékletnek 

megfelelően, illetőleg a működési részen 358.123.017,00lej értékben, az 1/SF-es 



mellékletnek megfelelően, és a fejlesztési részen 126.159.680,00 lej értékben, az 

1/SD-es mellékletnek megfelelően. 

 

4. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as helyi 

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

mellékletnek megfelelően.  

 

5. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as helyi 

költségvetésének a folyó javításokra vonatkozó költségeit, 44.251.105,00 lej 

értékben – költségvetési hitelek, illetőleg 3.243.790,00 lej – többéves 

kötelezettségvállalási hitel, a 2/1-es mellékletnek megfelelően – minden egyes 

költségvetési fejezetre és alfejezetre. 

 

6. cikkely: Jóváhagyják Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as helyi 

költségvetését a kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységekre, 15.058.786,00 lej 

értékben, a 2/2-es mellékletnek megfelelően. 

 

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

amelyeket Marosvásárhely Közigazgatási Területi Egység 2020-as helyi 

költségvetéséből finanszíroznak, 86.156.806,00 lej, illetőleg 413.083.641,00 lej 

értékben – többéves hitelkötelezettség – értékben, a 2/3-as mellékletnek 

megfelelően.  

 

8. cikkely: Jóváhagyják a közbeszerzési programot, amelyet Marosvásárhely 

Közigazgatási Területi Egység 2020-as helyi költségvetéséből finanszíroznak, 

40.137.903,00 lej értékben, illetőleg 98.696.272,00 lej – többéves 

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

 

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

Közigazgatási Területi Egység 2020-as saját bevételeiből finanszírozott 

tevékenységek és intézmények költségvetését, 25.963.286,00 lej értékben, a 3-as, 

illetve a 3/SF, a 3/SD és 4-es mellékleteknek megfelelően.  

 

10. cikkely: Jelen határozat jóváhagyásával felfüggesztik a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Polgármester Szakapparátusa, valamint a Helyi Tanács alárendeltségébe 

tartozó intézmények és szakosztályok keretében megüresedett vagy ideiglenesen 

megüresedett állasoknak versenyvizsgával vagy vizsgával történő betöltését. 

Kivételesen, alaposan indokolt esetben, a helyi tanács előzetes határozatát követően 

jóváhagyhatják a vizsgák szervezését.  

 

11.  cikkely: Jelen határozat előírásainak gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Gazdasági Igazgatóság révén.  

 

12. 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. 

 

13. cikkely: Jelen határozatot közlik: 

- valamennyi igazgatósággal/közszolgálattal/alárendelt egységgel.  

       

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 



Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató  

 

  
 


