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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. december 21.-i 

200. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és a Szováta-i „Domokos Kázmér” Szakközépiskola közötti 

együttműködés jóváhagyásáról, a Románia Magyar Líceumok Országos Matematika Versenyének a 

megszervezésének az érdekébe 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.696/15.12.2017. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság a szakjelentését, a Jogügyi Osztálynak a Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál, a 24696/15.11.2017. sz. alatt iktatott kérelmet, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvénynek a 111. 

cikkely (5) bekezdés rendelkezéseire, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”e” betűje, összevetve a 91. cikkely (6) bekezdés 

”a” betűje és a 97. cikkely (1) bekezdésének a rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a Szováta-i „Domokos Kázmér” Szakközépiskola 

közötti együttműködést, a jelen határozat szerves részét képező Mellékletbe foglalt Együttműködési 

egyezmény szerint. 

2. cikkely Péter Ferenc urat, a Maros Megyei Tanácsnak az elnökét, felhatalmazza az 1 mellékletbe 

foglalt Együttműködési egyezménynek az aláírásával. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Szováta-i „Domokos Kázmér” Szakközépiskolával és a 

Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

  27.696/15.12.2017. sz.  

VI D/1 akta 

 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács és a Szováta-i „Domokos Kázmér” Szakközépiskola közötti 

együttműködés jóváhagyásáról, a Románia Magyar Líceumok Országos Matematika Versenyének a 

megszervezésének az érdekébe 

 

A jelen tervezet, a Szováta-i „Domokos Kázmér” Szakközépiskolával való társulást javasolja, a 

Románia Magyar Líceumok Országos Matematika Versenyének a megszervezésének az érdekébe. 

Tehát a tevékenységet támogatja a Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium, kérik a Maros Megyei 

Tanácsnak a támogatását is, mivel a kiszámított költségvetés elégtelen, ami egy országos 

versenynek a megszervezését illeti. Ennek értelmébe a kért összeg 20.000 lej. 

A bevont humánerőforrás – a magyar nyelvű oktatású líceumok IX-XII osztályos diákjai, tanárok-

előkészítők, a központi szervező bizottság, a tételeket kidolgozó bizottság, a dolgozatokat kiértékelő 

bizottság, egyetemi és egyetem előtti oktatás szaktanárai, szervező tanárok, valamint a konkrét 

tevékenységek – az iskolai szakasz, 2017 október hónapjába, megyei szakasz 2017 december 

hónapjába, országos szakasz 2018 január 31 – február 04, a Szováta-i „Domokos Kázmér” 

Szakközépiskolába, különleges figyelmet és aprólékos szervezést igényel. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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