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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

144. számú HATÁROZAT 

A Románia az iskolákért programnak, a 2021-2022-es tanév, szeptember-december időszakában 

való lebonyolításához szükséges összegeknek a közigazgatási területi egységekre való leosztására 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25608/16.09.2021. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- a 2021. évi állami költségvetésnek a kiigazítására vonatkozó 97/2021. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 19. cikkely (1) bekezdés ”a2” betű és (2) bekezdés előírásait, 

- 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 2021-2022-es tanév szerkezetére vonatkozó 3243/2021. sz. Oktatásügyi miniszteri rendelet 

előírásait, 

- a Románia az iskolákért program, 2017-2023-as időszakba, a 2021-2022-es tanévbe való 

lebonyolításának a költségvetésének a meghatározására, valamint a Romániának az iskolákért a 

2017-2023-as periódusba, programjának és annak a 2017-2018-as tanévbe való kivitelezésének a 

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

Kormányhatározatnak a módosítására vonatkozó 881/2021. sz. Kormányhatározat előírásait, 

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

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

meghatározásának a jóváhagyására vonatkozó 640/2017. sz. Kormányhatározat 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 megyék szintjén, a decentralizált költségek finanszírozásának az 

érdekébe, a hozzáadott érték adóból leosztott összegekből, a 179.000 lejes összegnek a kiutalását 

Nyárádszereda város és Kibéd, Koronka, Nyárádremete, Nyárádgálfalva, Makfalva, Gernyeszeg, 

Backamadaras, Sóvárad, Kerelőszentpál és Csíkfalva községek helyi költségvetéseinek a részére, a 

Romániának az iskolákért programjának, a 2021-2022-es tanév szeptember-december időszakra 

való kivitelezésének az érdekébe, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 
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(2) A megyei tanácsnak a rendelkezésére álló alapokat képező összegeknek, a megyei és községi 

utakra vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített 

összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2020-2021-es tanév január-június közötti 

időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2021. évre való leosztásáról, valamint 

a 2022., 2023. és 2024. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozó 38/2021. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat 3. sz. melléklete szerint leosztott összegekből 2021.06.30.-ig 

felhasználatlan megmaradt összegek, a 2021-2022-es tanév, szeptember-december időszakában, a 

Románia az iskolákért program keretében, a termékek kiosztásának a finanszírozására lesznek 

felhasználva. 

2. cikkely A helyi közigazgatási döntéshozó és végrehajtó hatóságok, amelyeknek a jelen határozat 

szerint összegeket osztottak le, kötelességük az 1. cikkely szerint kiutalt összegeknek a leosztása és 

felhasználása, a törvény által előírt rendeltetésük és a törvényesen jóváhagyott metodológiák 

szerint. 

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

Közpénzügyi Igazgatósággal, Nyárádszereda városával és Kibéd, Koronka, Nyárádremete, 

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

községekkel, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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25608/16.09.2021. sz. 

IX B/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Románia az iskolákért programnak, a 2021-2022-es tanév, szeptember-december időszakában 

való lebonyolításához szükséges összegeknek a közigazgatási területi egységekre való leosztására 

vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, az Európai Unió iskola programjában, Romániának a 

részvételének a jóváhagyására vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendelet 3. cikkely (1^1) bekezdése 

és a 2021. évi állami költségvetés kiigazításra vonatkozó 97/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

19. cikkely (2) bekezdés, előírják mint a megyei tanács kötelezettségét, azon közigazgatási területi 

egységek helyi költségvetésének a lebonyolításához szükséges összegeknek a leosztását, amelyek a 

programnak a helyi szinten való lebonyolítása mellett döntöttek, az állami költségvetésből, ezzel a 

címmel, a megyéknek leosztott, hozzáadott érték adóból elkülönített összegekből. 

A Románia az iskolákért program, 2017-2023-as időszakba, a 2021-2022-es tanévbe való 

lebonyolításának a költségvetésének a meghatározására, valamint a Romániának az iskolákért a 

2017-2023-as periódusba, programjának és annak a 2017-2018-as tanévbe való kivitelezésének a 

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

Kormányhatározatnak a módosítására vonatkozó 881/2021. sz. Kormányhatározat, 1-3 mellékletei 

szerint, Maros megye szintjén, a 2021-2022-es tanév, szeptember-december időszakába, a program 

keretében, a termékek kiosztásának a költségeinek a finanszírozásához szükséges összegek, elérik 

az 5.172.000 lejt. 

A 2021-2022-es tanévbe, a Románia az iskolákért program, Nyárádszereda városa és Kibéd, 

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

Csíkfalva községek szintjén, helyi szinten lesznek lebonyolítva. 

A 2021. évi állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 97/2021. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 

3. sz. melléklete szerint, a Maros megye szintjén, a program finanszírozására, a hozzáadott érték 

adóból elkülönített összegek csökkentve voltak 451.000 lejjel, amely a fennebb említett szükséglet 

és a 2021. évi állami költségvetési törvény – 15/2021. sz. Törvény alapján jóváhagyott összegekből 

származó, 2021.06.30.-ig el nem költött összegek közötti különbözetet képezi. 

Tekintettel, a tényre, hogy a Maros Megyei Tanácsnak a 38/2021. sz. Határozatának a 3. sz. 

mellékletével kiutalt összegekből, a 2021.06.30.-ig el nem költött összegek, a programnak a helyi 

szinten való lebonyolításához, nem fedik a finanszírozási szükségleteket, a 2021-2022-es időszakra 

az illető közigazgatási területi egységek szintjén, Koronka, Sóvárad, Kerelőszentpál és Csíkfalva 

községek helyi tanácsainak az opcióira, hogy a 2021-2022-es tanévtől a programnak helyi szinten 

való lebonyolításáról és a fennebb említett aspektusokra, a Maros Megyei Tanácsnak jár a 

kötelezettség, hogy leossza az illető közigazgatási területi egységeknek, a Románia az iskolákért 



programnak, a 2021-2022-es tanév, szeptember-december időszakában való lebonyolításához 

szükséges összegeket, a 2021.06.30.-ig el nem költött meg maradottaknak a kiegészítéseként. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetem jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	Hot 144_2021_HU
	Hot 144 ref apr_HU

