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52. számú HATÁROZAT

Románia az iskolákért programnak, a 2022-2023-as tanévben, egyes kivitelezési intézkedéseknek a
meghatározására vonatkozóan

A Maros Megyei Tanács,

Látva,  a  Maros  Megyei  Tanács  Elnökének  a  9053/8.04.2022.  sz.  jóváhagyási  beszámolóját,  a
Közigazgatási és kancellária szolgálat szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a jelentését, valamint a
szakbizottságok véleményezését,

Figyelembe  véve,  Szászrégen  Municípium  Helyi  Tanácsának  a  46/16.03.2022.  sz.  Határozatát,
Balavásár Község Helyi Tanácsának a 8/26.01.2022. sz. Határozatát és Nyárádmagyarós Község
Helyi Tanácsának a 18/9.03.2022. sz. Határozatát,

Tekintettel,  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  –  6.  sz.
Mellékletének  és  az  utólag  módosított  és  kiegészített,  az  Európai  Unió  iskolákért  programban,
Romániának a részvételének a jóváhagyására vonatkozó 13/2017. sz. Kormányrendelet 1. cikkely
(4) és (5) bekezdés előírásaira,

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 A Maros megyében, a Románia az iskolákért programhoz tartozó termékek kiosztásának
érdekébe odaítélt keret-egyezmények alapján megkötendő későbbi szerződések, kizárják azoknak a
kiosztásából  a  Szászrégen  municípium  és  Balavásár  és  Nyárádmagyarós  községek  oktatási
intézményeit is.

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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JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

Románia az iskolákért programnak, a 2022-2023-as tanévben, egyes kivitelezési intézkedéseknek a
meghatározására 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. 

2021.  szeptember  8-án,  2  évre  érvényes  Keret-egyezményeket,  illetve  későbbi  szerződéseket
kötöttek  meg  a  2021-2022-es  tanév  idejére,  a  tej  és  tejtermékek,  a  gyümölcs  és  péktermékek
biztosításának  érdekébe,  a  Maros  megyei  oktatási  intézmények  kedvezményezettjeik  számára,
kivételt  képeznek  Nyárádszereda  városához és  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.

A  2022-2023-as  tanévre,  Szászrégen  municípium  és  Balavásár  és  Nyárádmagyarós  községek
elfogadták  a  termékek  beszerzési  szerződéseinek  és  a  programmal  járó  nevelési  intézkedések
lebonyolításának  a  szolgáltatás  végzési  szerződéseinek/keret-egyezményeinek  az  odaítélési
eljárásainak,  helyi  szinten  való  megszervezési  és  lebonyolítási  felelősségének  a  felvállalási
határozatait.

Ezek  szerint,  a  következő  tanévre  (2022-2023),  Maros  megyében,  a  Románia  az  iskolákért
programjához  tartozó  termékek  kiosztásának  érdekébe  odaítélt  keret-egyezmények  alapján
megkötendő későbbi  szerződések,  kizárják azoknak a kiosztásából  a  Szászrégen municípium és
Balavásár és Nyárádmagyarós községek oktatási intézményeit is.

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

ELNÖK

Péter Ferenc
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