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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. április 22.-i 

67. számú HATÁROZAT 

A 2021-2022 és 2022-2023-as tanévekbe, Románia az iskolákért program lebonyolításában és 

kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 10350/16.04.2021. sz. Indokolását, a Közigazgatási és 

kancellária szolgálat szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített, az Európai Unió iskolákért programban, Romániának a 

részvételének a jóváhagyására vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendeletet, 

- az Európai Unió iskolákért programban, Romániának a részvételének a jóváhagyására 

vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendelet jóváhagyásáról szóló 55/2018. sz. Törvényt, 

- a gyümölcs, zöldség és tejtermékek és péksütemények leszállításának a 

szerződéseinek/keret-egyezményeinek az odaítélésének szabványosított dokumentumainak a 

jóváhagyására vonatkozó 19/37/2018. sz. Rendeletet, a Románia az iskolákért program 

keretében 

- az utólag módosított és kiegészített, a közbeszerzésekre vonatkozó 98/2016. sz. Törvényben 

megfogalmazott közbeszerzési szerződésnek/keret-egyezménynek az odaítélésére vonatkozó 

előírások alkalmazási metodológiai normáinak a jóváhagyásáról szóló 395/2016. sz. 

Kormányhatározatot, 

Betartva, az utólag módosított és kiegészített, a 2017-2023-as periódusra, a Románia az iskolákért 

programnak és annak a kivitelezésének az érdekébe, a 2017-2018-as tanévre a költségvetésének a 

meghatározására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározat 3. cikkely (2) bekezdés és (6) 

bekezdés, 4. cikkely, 18. cikkely (3) bekezdés ”a” betű és (4) bekezdés, valamint a 6. sz. Melléklet 

előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet, 173. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásai alapján, megerősítve a 

182. cikkely (1) bekezdéssel, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a Romániának az iskolákért programjának, Maros megyében, a 2021-

2022-es és a 2022-2023-as tanévre vonatkozó termékek beszerzésének a keret-egyezmény és az 

utólagos szerződéseknek az odaítélési eljárásának a megszervezésének és lebonyolításának a 

vállalását, kivéve Nyárádszereda városát és Kibéd, Koronka, Nyárádremete, Nyárádgálfalva, 

Makfalva, Gernyeszeg, Backamadaras, Sóvárad, Kerelőszentpál és Csíkfalva községeket. 
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(2) Jóváhagyja, a 2021-2022-es és a 2022-2023-as tanévekbe, kiosztásra kerülő termékeknek a 

listáját, a 2017-2023-as periódusra, a Románia az iskolákért programnak, valamint a vonatkozó 

nevelési intézkedés kivitelezésének az érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező melléklet 

szerint. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik Maros Megyének a Prefektusi Hivatalával, a Maros Megyei 

Tanfelügyelőséggel, a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelembiztonsági Igazgatóságnak, a 

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

Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatallal, a Maros Megyei Mezőgazdasági Igazgatósággal, a 

Maros Megyei Növényvédelmi Hivatallal, a Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és 

Beavatkozási Ügynökséggel, valamint a Maros Megyei Tanácsnak a Jogügyi és közigazgatási 

igazgatóságának és a Gazdasági igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

 

10350/16.04.2021. sz.  

IX.B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2021-2022 és 2022-2023-as tanévekbe, Románia az iskolákért program lebonyolításában és 

kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozó határozattervezethez 

 

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

programjának és annak a 2017-2018-as tanévbe való kivitelezésének a költségvetésének a 

meghatározásának a jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározattal, elő van írva 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, tej, tejtermékek és 

péksütemények ingyenes kiosztása egy napi/óvódás/iskolás értéken belül.  

A gyümölcs, zöldség és tejtermékek és péksütemények leszállításának a szerződéseinek/keret-

egyezményeinek az odaítélésének szabványosított dokumentumainak a jóváhagyására vonatkozó 

19/37/2018. sz. Rendelet szerint, a Románia az iskolákért program keretében, a 2021-2022 és 2022-

2023-as tanévekre szükség van egyes keret-egyezményeknek a megkötésére 2 éves érvényességre, a 

Románia az iskolákért program tárgyát képező termékeknek a leszállításának érdekébe, a Maros 

megyei oktatási egységeknek, kivéve a  Nyárádszereda városához és a Kibéd, Koronka, 

Nyárádremete, Nyárádgálfalva, Makfalva, Gernyeszeg, Backamadaras, Sóvárad, Kerelőszentpál és 

Csíkfalva községekhez tartozó oktatási egységek diákjait, ahol helyi szinten felvállalták a 

szerződések odaítélési eljárásának a megszervezését és lebonyolítását, ennek értelmében helyi 

tanács határozatokat fogadva el. 

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. 

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

Bizottságának a 2021. április 13.-i 1. sz. Határozata szerint, jóváhagyták 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 2021-2022-es és 2022-2023-as 

tanévekbe kiosztandó termékekre vonatkozó javaslatokat, amelyekért a megyei közhatóság vállalja 

a felelősséget a programnak a lebonyolításáért és kivitelezéséért, valamint a hozzátartozó oktatási 

intézkedéseket, amint következnek: 

- gyümölcs: méz; 

- tej és tejtermékek: pasztőrözött tej, cukor vagy más édesítő adalékok nélkül, kakaó adalék nélkül 

és szána, cukor vagy más édesítő adalékok nélkül, kakaó adalék nélkül; 

- péksütemények: kifli teljes kiőrlésű/dietetikus lisztből, amely tartalmazhat cukor és zsiradék 

adalékot, Az óvódásoknak és iskolásoknak nem ajánlott élelmiszerek listájának és a gyermekeknek 

és fiataloknak az egészséges táplálkozásuk alapját képező elvek jóváhagyásáról szóló 1563/2008. 

sz. Közegészségügyi miniszteri rendelet 1. sz. melléklete által előírt határértékek között és 

becsomagolt szárazkeksz, teljes kiőrlésű/dietetikus lisztből, amely tartalmazhat cukor és zsiradék 

adalékot, 1563/2008. sz. Közegészségügyi miniszteri rendelet 1. sz. melléklete által előírt 

határértékek között. 

A péksütemények adagja, a termék típusának a függvényébe, 80 grammos lesz a kifli esetébe, vagy 

annak az energia értékének megfelelően a szárazkekszek esetébe. 

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

fogyasztásának szentelt tematika napok vagy gyakorlati nevelési tevékenységek szervezése mellett 

döntöttek, más tanterven kívüli és iskolán kívüli tevékenységek szervezése vagy sajátos témák 

felkarolása az országos tanterv keretébe, ideértve az iskola által eldöntött tanterv keretében, illetve 

az Egészségre való nevelés opcionális tantárgy keretében. 

A Romániának az iskolákért programjának keretében, a FEGA pénzügyi támogatásnyújtásra 

vonatkozó, Kérvényezőknek szánt útmutató szerint, a tejtermékek és a gyümölcsök beszerzésének a 

finanszírozási kérelméhez mellékelendő a Romániának az iskolákért programjának, a 2021-2022-es 

és a 2022-2023-as tanévre való lebonyolításában és kivitelezésében, egyes felelősségeknek a 

vállalására vonatkozó határozat is. 

A bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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