
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 
96. számú HATÁROZAT 

2016. július 28-i 
a 2016-os évet megillető  többségi oktatásba integrált – sajátos nevelési igényű 

gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén 
belüli közigazgatási-területi egységekre való felosztására 

 
Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Gazdasági Osztály 2016.07.21/13.970 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 
szakbizottságok meghagyását, 
 
Figyelem véve a többségi oktatásba integrált – sajátos nevelési igényű 
gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozására, -törvény által jóváhagyott 
összegek felosztásáról szoló 2016.06.16/423 sz. Kormányzati Határozat 
rendelkezéseit, valamint ezen összegek 2016-os évet megillető közigazgatási-területi 
egységekre való felosztásának módszerét, 
 
A helyi önkormányzatról szoló 2001/215 sz. Törvény 97. Cikk (1) bekezdés 
rendelkezéseinek megfelelően, újból közzétett, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, 
 

határozza: 
 

1. Cikk. (1) Jóváhagyásra kerül a 449.667 lei értékű összeg közigazgatási-területi 
egységekre való felosztása a 2016-os évet megillető  többségi oktatásba integrált – 
sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozására, a jelen 
határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.  
 
(2) A közigazgatási-területi egységeket alkotó helyi önkomrányzatok tanácskozó és 
végrehajtó hatóságai, melyek részerültek az (1) bekezdés szerinti összegek 
felosztásában,  kötelesek a jogszabályok által jóváhagyott módszerek tiszteletben 
tartása által az adott összegeket törvényesen előirt rendeltetési irány szerint 
előirányozni és felhasználni.  
 
2. Cikk. A melléklet szerinti odaitélt összegek fel nem használt részének megyei 
költségvetésbe való vissza utalása,- az állami költségvetés szabélyozásának 
érdekében 2016 december 15-i dátumig történik.  
 
3. Cikk. A jelen határozat kivitelezésének felelőssége a mellékletben előirt 
közigazgatási-területi egységek felelősségére hárul.  
 
ELNÖK                                                                                               Ellenjegyzi  
Péter Ferenc                                                                                                TITKÁR  
                                                                                                          Paul Cosma  
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A 2016.06.16/423 sz. Kormányzati Rendelet 1. Mellékletének megfelelően a 2016-os 
év III-ik negyedévében  Maros megyének 913.000 lei volt előirányozva, mely a 
többségi oktatásba integrált – sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fiatalok 
jogainak finanszirozását megillető- általános forgalmi dóból felbontott összegeket 
képviseli, melynek közigazgatási-területi egységekre való felosztás megyei tanács 
határozat által történik.  
 
A 2016.07.14/5223 sz. cimzés által a Maros Megyei Tanfelügyelőség, - figyelembe 
véve a többségi oktatásba integrált – sajátos nevelési igényű 
gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozására szükséges összegek 
előirányzását megillető  Módszertan 2. Cikk 5 bekezdés rendelkezéseit, előterjeszti a 
2015-2016-os (január – június 2016), illetve 2016-2017-es (szeptember – december 
2016) tanév  kedvezményezettek életkór szerinti csoportjait és a tanitási napokat 
illető összefoglaló hejzetet, melynek összeállitására a megye körzetén belüli 
közigazgatási-területi egységhez tartozó oktatási egységek által benyújtott nominális 
helyzet nyilatkozat alapján került sor.  
 
A jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően az összegek 
helységekre való felosztását javasoljuk.  
 
A fentiek tekintetében javasoljuk a  mellékelt határozattervezet jóváhagyását.  
 
 
 
 
 
ELNÖK                                                                                            IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                                Alin Mărginean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállitotta: Ioana Icaciuc – szolgálat vezető  

 
 
 



 

 

 



Melléklet

Sór Sz. Közigazgatási-területi egység Összeg (lei)

1 Marosvásárhely Megye Jogú Város 292.487

2 Segesvár Megye Jogú Város 30.531

3 Marosludas 37.763

4 Radnót 3.403

5 Maroskeresztúr Községe 3.466

6 Vámosgálfalva Községe 35.963

7 Marossárpatak Községe 1.673

8 Mikefalva Községe 41.994

9 Nagysármás 2.387

ÖSSZESEN 449.667
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