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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2018. augusztus 9.-i 

83. számú HATÁROZAT 

A Románia programja az iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és 

akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és 

általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a 

jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 17141/09.08.2018. sz. indokolását, a 

Románia az iskolákért a 2017-2023-as periódusra programot kivitelező Maros Megyei Bizottságnak 

a jegyzőkönyvét, a Közigazgatási és Kancellária Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi 

Szolgálatnak a jelentését,  

Figyelembe véve: 

- a Romániának az Európai Uniónak az iskolákért programban való részvételére vonatkozó 

13/2017. sz. Kormányrendeletet, 

- a Romániának az Európai Uniónak az iskolákért programban való részvételére vonatkozó 

13/2017. sz. Kormányrendeletet jóváhagyó 55/2018. sz. Törvényt, 

- Romániának az iskolákért a 2017-2023-as periódusba programjának a 2018-219-es tanévbe való 

kivitelezésének a meghatározására, valamint a Romániának az iskolákért a 2017-2023-as 

periódusba programjának és annak a 2017-2018-as tanévben való kivitelezésének a 

költségvetésének a meghatározásának a jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. 

Kormányhatározatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 533/2018. sz. 

Kormányhatározatot, 

- A Romániának az iskolákért program keretében, a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek és 

péktermékek leszállításának a szerződéseinek/keret-egyezményeinek az odaítélésének a 

szabványosított dokumentációjának a jóváhagyására vonatkozó 19/37/2018. sz. Rendeletet, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, Romániának az iskolákért a 2017-2023-as 

periódusba programjának és annak a 2017-2018-as tanévben való kivitelezésének a 

költségvetésének a meghatározásának a jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározat 

3. cikkely (2) bekezdés és (6) bekezdés, 4. cikkely 18. cikkely (3) bekezdés ”a” betű és (4) bekezdés 

előírásaira, 

Figyelembe véve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra 

vonatkozó 215/2001. sz. Törvénynek a sürgősségi eljárásra vonatkozó 98. cikkellyel alkalmazható 

43. cikkely (1) bekezdés előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely, (1) bekezdésének, ”f” betű, valamint a 97. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 
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1. cikkely Jóváhagyja a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a 

jegyzékét, a Romániának az iskolákért a 2017-2023-as periódusba programjának, a kivitelezésének 

az érdekébe, valamint a hozzátartozó oktató intézkedéseket, az 1. sz. melléklet szerint, amely 

szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektusi Intézménynek, a Maros Megyei 

Tanfelügyelőségnek, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelembiztonsági Igazgatóságnak, a 

Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóságnak, a Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóságnak, a 

Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Biztosi Hivatalnak, a Maros Megyei Mezőgazdasági 

Igazgatóságnak, a Maros Megyei Növényvédelmi Hivatalnak és a Maros Megyei Tanácsnak a 

szakapparátusának a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának, amely felel a végrehajtásáért.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  17141/09.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Románia programja az iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és 

akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és 

általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a 

jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, 640/07.09.2017. sz. Kormányhatározat megteremti a törvényes 

keretet A 2017-2023-as periódusra Románia iskola programjának, az Európai Parlamentnek és 

Bizottságnak az 1308/2013. sz. (EU) szabályzatnak az alkalmazási normáira vonatkozó 2017/39 

(EU) Alkalmazási szabályzat előírásainak megfelelően, ami az Uniótól kapott támogatásokat illeti, 

az oktatási intézményekben gyümölcs és zöldség, banán és tej biztosítása és a Bbizottság 2017/40 

(EU) Felhatalmazáson alapuló Szabályzat, amely kiegészíti az 1308/2013. sz. (EU) Szabályzatot, 

ami az Uniótól kapott támogatásokat illeti, az oktatási intézményekben gyümölcs és zöldség, banán 

és tej biztosítása és a Bizottság 907/2014 (EU) Felhatalmazáson alapuló Szabályzatának a 

módosítására, amely tartalmazza a péksütemények kiosztását. 

A Kormánynak az 533/12.07.2018. sz. Határozata határozza meg a Romániai iskolákért a 2017-

2023-as periódusba programnak, a 2018-2019-es tanévre való alkalmazásának a költségvetését. 

Az utólag módosított és kiegészített, 640/07.09.2017. sz. Kormányhatározat 18. cikkely (3) 

bekezdés előírásai szerint, a helyi jellegzetesség és a szervezési lehetőségek függvényébe és a 

kiutalt összegekbe való beilleszkedéssel, a megyei tanács dönti el évente, a megye szintjén létrejött 

és a megye prefektusa által irányított bizottsággal való tanácskozás következtébe, a termékek 

listáját, amelyeket ki fognak osztani a Romániai iskolákért program keretébe és a hozzátartozó 

nevelési intézkedéseket. 

Így, a 16090/27.07.2018. sz. átirattal kérvényezték Maros Megye – Prefektusi Hivatalától, hogy 

hívja össze, a Romániai iskolákért a 2017-2023-as periódusba programot kivitelező Maros megyei 

Bizottságát, amelyet a 2019.09.28.-i 414. sz. Prefektusi Rendelettel hoztak létre és aktualizáltak a 

2018.07.18.-i 197. sz. Prefektusi Rendelettel, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és 

akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és 

általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a 

jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek az elemzésének és jóváhagyásának 

az érdekébe. 

A Románia iskolákért program keretében, a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek és péktermékek 

leszállításának a szerződéseinek/keret-egyezményeinek az odaítélésének a szabványosított 

dokumentációjának a jóváhagyására vonatkozó 19/37/2018. sz. Rendelet szerint, a keret-
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egyezménynek az ideje maximum 4 éves lehet, de ajánlatos a keret-egyezménynek 2 éves 

periódusra való megkötése. 

A Románia az iskolákért a 2017-2023-as periódusra programot kivitelező Maros Megyei 

Bizottságnak a 2018. augusztus 7.-i gyűlésének a Jegyzőkönyve szerint, a 2018-2019-es és 2019-

2020-as tanévre a következő termékeknek a szétosztását javasolják Maros megye területén: 

- gyümölcs: alma; 

- tej és tejtermékek: UHT tej és vert tej; 

- péktermékek: kifli teljes kiőrlésű lisztből és cukor, édesítő és egyéb élelmiszer adalék nélkül és 

száraz keksz teljes kiőrlésű lisztből és cukor, édesítő és egyéb élelmiszer adalék nélkül. 

Ami a hozzátartozó oktatási intézkedéseket illeti, a gyümölcs és zöldség és tej és tejtermékek 

fogyasztásának szentelt tematikus napoknak vagy gyakorlati oktató programoknak a 

megszervezése, egyéb tanterven és iskolán kívüli tevékenységek szervezése vagy a tanterv 

jellegzetes témáinak az érintése mellett döntöttek, beleértve az iskola rendelkezésére álló tantervet, 

valamint az Egészségügyi nevelés fakultatív tantárgy keretébe.  

A bemutatottak értelmébe, javasoljuk a Maros Megyei Tanácsnak a Románia programja az 

iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás 

normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak, 

a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a jegyzékének, valamint a 

hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS KANCELLÁRIA SZOLGÁLAT 

HELYI KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY 

 

  5918/23.03.2018 sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A Románia programja az iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és 

akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és 

általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a 

jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, 640/07.09.2017. sz. Kormányhatározat megteremti a törvényes 

keretet A 2017-2023-as periódusra Románia iskola programjának, az Európai Parlamentnek és 

Bizottságnak az 1308/2013. sz. (EU) szabályzatnak az alkalmazási normáira vonatkozó 2017/39 

(EU) Alkalmazási szabályzat előírásainak megfelelően, ami az Uniótól kapott támogatásokat illeti, 

az oktatási intézményekben gyümölcs és zöldség, banán és tej biztosítása és a Bbizottság 2017/40 

(EU) Felhatalmazáson alapuló Szabályzat, amely kiegészíti az 1308/2013. sz. (EU) Szabályzatot, 

ami az Uniótól kapott támogatásokat illeti, az oktatási intézményekben gyümölcs és zöldség, banán 

és tej biztosítása és a Bizottság 907/2014 (EU) Felhatalmazáson alapuló Szabályzatának a 

módosítására, amely tartalmazza a péksütemények kiosztását is. 

A Kormánynak az 533/12.07.2018. sz. Határozata határozza meg a Romániai iskolákért a 2017-

2023-as periódusba programnak, a 2018-2019-es tanévre való alkalmazásának a költségvetését. 

Romániának az iskolákért programja a következő intézkedéseknek a halmozott megvalósítását írja 

elő: 

 az engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák 

óvódásainak és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak, friss gyümölcs és 

zöldség, tej és tejtermékek és péksütemények ingyenes kiosztása egy napi/óvódás/iskolás 

értéken belül; 

 a gyümölcs, zöldség, tej és tejtermékek kiosztását követő oktatási intézkedések 

finanszírozása. 

Hasonlóképpen, a fent említett jogszabálynak a 18. cikkely, (3) bekezdése előírja, hogy a helyi 

jellegzetesség és a szervezési lehetőségek függvényébe és a kiutalt összegekbe való 

beilleszkedéssel, a megyei tanács dönti el évente, a megye szintjén létrejött és a megye prefektusa 

által irányított bizottsággal való tanácskozás következtébe, a termékek listáját, amelyeket ki fognak 

osztani és a hozzátartozó nevelési intézkedéseket. 
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A kiosztható gyümölcsök és zöldségek: alma, körte, asztali szőlő, szilva, murok, paszternák, zeller 

gyökér, cékla, csemegepaprika, friss uborka – a 640/2017. sz. Kormányhatározat 1. sz. 

mellékletének II. pontja, A betűje. 

A 640/2017. sz. Kormányhatározat 1. sz. melléklet II. pont, B betű szerint kiosztható tej és 

tejtermékek a következők: hőkezelt, pasztőrözött és UHT tej, cukor vagy édesítő adalék nélkül, 

kakaó adalék nélkül, a tejtermékek pedig: joghurt, savanyú tej, aludt tej, kefir, vert tej és egyéb 

fermentálódott vagy savanyított tej féleségek, cukor vagy édesítő adalék nélkül, gyümölcs adalék 

nélkül, kakaó adalék nélkül. 

A 640/2017. sz. Kormányhatározat 1. sz. melléklet II. pont, C betű szerint kiosztható pék termékek 

a következők: teljes kiőrlésű kifli vagy bagett, cukor vagy édesítő adalék nélkül és egyéb élelmiszer 

adalék nélkül és teljes kiőrlésű egyszerű perec vagy száraz keksz, cukor vagy édesítő adalék nélkül 

és egyéb élelmiszer adalék nélkül. 

A gyümölcsök, zöldségek, tej és tejtermékeknek a Románia az iskolákért program periódusának az 

iskolai éveiben, amelyet egy tanévben, mindegy, hogy a két félévnek melyikében való kivitelezését, 

kísérő nevelési intézkedések a 640/2017. sz. Kormányhatározat 4. cikkely (1) bekezdés szerint a 

következők: 

a) látogatások szervezése gyümölcs/zöldség farmokra vagy tejtermelő farmokra és/vagy a 

gyümölcsök és zöldségek előkezelési, csomagolási, raktározási és feldolgozási egységeibe és/vagy 

tej feldolgozó egységekbe, a gyümölcs és zöldség termelő csoportok és/vagy szervezeteinek a 

székhelyeire és/vagy a gyümölcs, zöldség és tejtermelő szövetkezeteknek a székhelyére, 

gyümölcsfa, zöldség vagy szarvasmarha tenyésztési kutató állomásokra, a szaklaboratóriumokba, a 

termés napjaira, kiállításokra, vásárokra vagy más hasonló eseményekre és/vagy tevékenységekre; 

b) a gyümölcs és zöldség, tej és tejtermékek fogyasztásához kapcsolódó versenyek szervezése, 

beleértve a friss gyümölcsök és/vagy zöldségek kóstolását és/vagy más a 3. cikkely (3) bekezdés 

szerint nem kiosztott tejtermékekét és/vagy mézé, díjak kiosztásával, valamint kertészkedési 

tevékenységek szervezése az iskola szintjén; 

c) tematikus napok szervezése, a gyümölcs és zöldség és tej és tejtermékek fogyasztását 

népszerűsíteni, vagy gyakorlati oktató tevékenységek szervezése, más az oktatási és iskolai 

tevékenységeken kívüli foglalkozások szervezése vagy az országos curriculum jellegzetes témáinak 

az érintése, beleértve az iskola rendelkezésére álló tantervből, azaz az Egészségre nevelés opcionális 

tantárgy keretében.” 

A Románia az iskolákért a 2017-2023-as periódusra programot kivitelező Maros Megyei 

Bizottságának, amelyet a 2017.09.28.-i 414. sz. Prefektusi Rendelettel hoztak létre és aktualizáltak a 

2018.07.18.-i 197. sz. Prefektusi Rendelettel, a 2018. augusztus 7.-i gyűlésének a Jegyzőkönyve 

szerint, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévre a következő termékeknek a szétosztását javasolják 

Maros megye területén: 

- gyümölcs: alma; 

- tej és tejtermékek: UHT tej és vert tej; 

- péktermékek: kifli teljes kiőrlésű lisztből és cukor, édesítő és egyéb élelmiszer adalék nélkül és 

száraz keksz teljes kiőrlésű lisztből és cukor, édesítő és egyéb élelmiszer adalék nélkül. 
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Ami a hozzátartozó oktatási intézkedéseket illeti, a gyümölcs és zöldség és tej és tejtermékek 

fogyasztásának szentelt tematikus napoknak vagy gyakorlati oktató programoknak a 

megszervezése, egyéb tanterven és iskolán kívüli tevékenységek szervezése vagy a tanterv 

jellegzetes témáinak az érintése mellett döntöttek, beleértve az iskola rendelkezésére álló tantervet, 

valamint az Egészségügyi nevelés fakultatív tantárgy keretébe. 

A Románia iskolákért program keretében, a gyümölcsök, zöldségek és tejtermékek és péktermékek 

leszállításának a szerződéseinek/keret-egyezményeinek az odaítélésének a szabványosított 

dokumentációjának a jóváhagyására vonatkozó 19/37/2018. sz. Rendelet szerint, a keret-

egyezménynek az ideje maximum 4 éves lehet, de ajánlatos a keret-egyezménynek 2 éves 

periódusra való megkötése. 

Így, ennek a programnak a fontosságának a függvényébe, amelynek a rendeltetése, hogy egészséges 

étkezési szokásokat alakítson ki a gyermekek soraiba és, hogy teljesítve legyen, a friss gyümölcs és 

zöldség, tej és tejtermékek és pék termékek leszállítási szerződéseinek az odaítélési árverésének a 

megszervezéséhez szükséges dokumentációinak a kidolgozását megelőző kötelező szakasz, 

helyénvalónak és szükségesnek találjuk, a Maros Megyei Tanácsnak a Románia programja az 

iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás 

normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak, 

a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a jegyzékének, valamint a 

hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyását, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Belean Delia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Carmen Orăşan tanácsadó 

2 pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

17143/09.08.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

JELENTÉS 

A Románia programja az iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és 

akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és 

általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a 

jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 17141/09.08.2018. sz. Indokolásával 

indítványozott határozattervezetet és a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság – Közigazgatási és 

Kancellária Szolgálat szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

A Románia az iskolákért a 2017-2023-as periódusba program jóváhagyására vonatkozó 640/2017. 

sz. Kormányhatározat 18. cikkely, (3) bekezdése ”a” betű előírásai szerint, a megyei tanács dönti el 

évente, a megye szintjén létrejött és a megye prefektusa által irányított bizottsággal való 

tanácskozás következtébe, a termékek listáját, amelyeket ki fognak osztani és a hozzátartozó 

nevelési intézkedéseket. 

A jogi követelmények teljesítésének érdekébe, 2018. augusztus 7.-én, a Maros Megyei Prefektusi 

Hivatal szintjén, összeült a Románia az iskolákért a 2017-2023-as periódusba program 

kivitelezésének a Maros Megyei Bizottsága, amely javaslatot tett a 2018-2019-es és 2019-2020-as 

tanévekbe, Maros megye területén kiosztandó termékekkel, valamint a hozzátartozó oktatási 

intézkedésekkel kapcsolatba. 

A Kormánynak az 533/12.07.2018. sz. Határozata határozza meg a Romániai iskolákért a 2017-

2023-as periódusba programnak, a 2018-2019-es tanévre való alkalmazásának a költségvetését, 

amely magába foglalja, az Unió részéről, a tagállamoknak, a gyümölcsökre és zöldségekre az 

iskolákba ls a tejere az iskolákba, a segélyeknek a végleges kiosztását meghatározó 2018.03.27.-i 

Bizottsági C (2018) 1.762 alkalmazására vonatkozó Döntése szerint kiutalt, pénzbeli támogatásokat 

is. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 
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A fennebbiek szempontjából, tekintettel az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

215/2001. sz. a helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásaira, amelyek 

szerint a megyei tanács más, a törvény által előírt, feladatokat gyakorol, úgy értékeljük, hogy a 

Románia programja az iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és 

akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és 

általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a 

jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella / 2 pld. 
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