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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
 
 

 
 

2019. augusztus 29.-i 
103. számú HATÁROZAT 

A ”Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév szeptember-december 
időszakra” való kivitelezéséhez szükséges összegeknek, Nyárádszereda város helyi költségvetésébe 

való kiutalásának a jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 21089/21.08.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, 
a Gazdasági elemzési és támogatási osztály 21090/21.08.2019. sz. szakjelentését, a Jogügyi 
Szolgálatnak a 21334/22.08.2019. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az 50/2019. sz., a 2019. évi állami költségvetési törvény 5. cikkely (2) bekezdés, 

- a 2019. évi állami költségvetésnek a kiigazítására vonatkozó 12/2019. sz. Kormányrendelet 20. 
cikkely (1) bekezdés ”a” betű, 

- az utólag módosított és kiegészített, a Romániának az Európai Uniónak az iskolákért programban 
való részvételére vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendelet 3. cikkely (1^1) bekezdés, 

- a 2019-2020-as tanév szerkezetére vonatkozó 3191/2019. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri 
rendelet és  

- 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 előírásaira, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 
(1) bekezdés f) betű, megerősítve a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a 75.000 lejes összegnek a kiutalását Nyárádszereda város 
költségvetésének a részére, a Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév 
szeptember-december időszakra való kivitelezésének az érdekébe. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kiutalt összeget, a Nyárádszereda város költségvetésében, a jövedelmi 
mutatóknál ”A hozzáadott érték adóból elkülönített összegek, a decentralizált kiadásoknak a 
finanszírozásának az érdekébe, a megyék szintjén”. 

2. cikkely A Nyárádszereda város szintjén létrejött, helyi közigazgatási döntéshozó és végrehajtó 
hatóságoknak kötelességük az 1. cikkely szerint kiutalt összegeknek a leosztása és felhasználása, a 
törvény által előírt rendeltetésük és a jóváhagyott jogi metodológiák szerint. 
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3. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 
Közpénzügyi Igazgatósággal, Nyárádszereda városával és 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 
 
 
21089/21.08.2019 sz. 
VI D/1 akta  

 
 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A ”Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév szeptember-december 
időszakra” való kivitelezéséhez szükséges összegeknek, Nyárádszereda város helyi költségvetésébe 
való kiutalásának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetéhez 

 

A 2019. évi állami költségvetésnek a kiigazítására vonatkozó 12/2019. sz. Kormányrendelet 20. 
cikkely (1) bekezdés ”a” betű előírásai szerint, a hozzáadott érték adóból, a megyék szintjén a 
decentralizálási költségeknek a finanszírozására elkülönített összegeket, a 2019. évre kiegészítették 
5.514.000 lejjel, amelyeknek a rendeltetése, a Romániának az iskolákért programjának, a 2019-
2020-as tanév szeptember-december időszakra való kivitelezése által keltett kiadásoknak a 
finanszírozása, Maros megyének a szintjén. 

Az 50/2019. sz., 2019. állami költségvetési törvény 5. cikkely (2) bekezdés és az utólag módosított 
és kiegészített, az Európai Unió az iskolákért programban, Romániának a részvételének a 
jóváhagyására vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendelet 3. cikkely (1^1) bekezdés előírásai szerint, 
a megyei tanácsok kötelesek leosztani a programnak a lebonyolításához szükséges összegeket, 
azoknak a közigazgatási területi egységeknek a költségvetésébe, amelyek a programnak a helyi 
szinten való lebonyolítása mellett döntöttek. 

A Romániának az iskolákért program, Nyárádszereda város szintjén, a 2018-2019-es tanévtől, a 
városnak a helyi tanácsa bonyolítja le. Következésképpen, a fenn említett összegből, a Maros 
Megyei Tanácsnak a kötelessége, hogy kiutaljon Nyárádszereda város részére a 75.000 lejes 
összeget, amely szükséges a Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév 
szeptember-december időszakra való kivitelezéséhez Nyárádszereda város szintjén. 

Figyelembe véve a fennebbieket, beterjesztem jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

  


