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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] 

2016. augusztus 25.-i 

       A 121-es számú HATÁROZAT 

 
a 2016-os évre a megyei territoriális-adminisztratív egységekre történő 

pénzösszeg leosztások olyan gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a 
finanszírozására, akiknek speciális oktatási szükségletei vannak, és akik 

integrálva vannak a tömegoktatásban   

 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács], 

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] látva a 15787/2016.08.19-es számú 

Indoklását a Gazdasági Igazgatóságnak, valamint a szakbizottságok értesítését, 

Figyelembe véve a 423/2016.06.16.-os számú Kormányrendeletet- tárgya a (2016-os 

évre) megyei territoriális-adminisztratív egységekre történő pénzösszeg leosztások 

olyan gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozására, akiknek speciális 

oktatási szükségletei vannak, és akik integrálva vannak a tömegoktatásban   

A 215/2001-es Törvény 97. cikkelye (1) bekezdése - amelyeknek, tárgya a helyi 

közigazgatás - újraközölve, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel- előírása 

alapján  

határoz: 

1. Cikkely (1) A mellékletnek megfelelően, amely szerves része a jelen 

határozatnak, a 2016-os évre el lett fogadva 66.060 lej szétosztása megyei 

territoriális-adminisztratív egységekre olyan gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a 

finanszírozására, akiknek speciális oktatási szükségletei vannak, és akik integrálva 

vannak a tömegoktatásban.   

(2) A helyi közigazgatási tanácsadó és végrehajtó hatóságok, amelyek azon 

territoriális-adminisztratív egységeknél alakultak ki, amelyeknek le lett osztva a 

pénzösszeg ((1) bekezdésnek megfelelően) kötelezve vannak arra, hogy kiosszák és 

felhasználják ezt az összeget a törvényes céloknak megfelelően oly módon, hogy 

betartsák a elfogadott törvényes metodológiát. 

2. Cikkely A melléklet szerinti elnyert összegekből az a rész, amely nem lett 

felhasználva vissza lesz térítve egészen 2016. december 15. a megyei költségvetés 

felé annak érdekében, hogy rendeződjön az állami költségvetéssel.  

3. Cikkely. A jelen határozat kivitelezéséért a mellékletben foglalt territoriális-

adminisztratív egységek felelnek.  

ELNÖK                                                                                   Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                              TITKÁR  

                               Paul Cosma                                                                                                                    
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CÍMER   CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ [MAROS MEGYEI TANÁCS] 

 
           GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
               KÖLTSÉGVETÉSI OSZTÁLY 

15689/2016.08.19. 

VII/C/1 Iratcsomó 

INDOKLÁS 

a 2016-os évre a megyei territoriális-adminisztratív egységekre történő 
pénzösszeg leosztások olyan gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a 

finanszírozására, akiknek speciális oktatási szükségletei vannak, és akik 
integrálva vannak a tömegoktatásban   

A 14/2016.06.16-os számú Kormányrendelet 1-es mellékletének 
megfelelően Mureş [Maros] megyének 913.000 lej volumenű összeget 
osztottak le az ÁFÁ lebontásból, melyet olyan 
gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozására fordíthat, akiknek 
speciális oktatási szükségletei vannak, és akik integrálva vannak a 
tömegoktatásban, ezek az összegek territoriális-adminisztratív 
egységekre lesznek szétosztva a megyei tanács határozata alapján.  

Az 5859/2016.08.10.-es és 6060/2016.08.17.-as számú értesítésekkel a 
Maros Megyei Tanfelügyelőség, figyelembe véve a 
gyermekek/diákok/fiatalok (akiknek speciális oktatási szükségletei 
vannak, és akik integrálva vannak a tömegoktatásban) jogainak a 
finanszírozására fordítható Pénzösszeg szétosztás metodológia 2. 
cikkelye és 5. cikkelye előírásait benyújtja nekünk a központosított 
helyzetet - korosztály szerint és a 2015-2016-os évi iskolaköteles napot 
(2016 január-2016 június), valamint 2016-2017-os évi iskolaköteles napot 
(2016 szeptember-2016 december),amelyet a névleges helyzet alapján 
készítenek el - ezt a helyzetet azok az iskolák közlik, amelyek a megye 
territoriális-adminisztratív egységeinek hatósugarában van. 

Javaslom az összegek szétosztását helységenként, annak a mellékletnek 
megfelelően, amely a jelen határozat szerves részét képezi.  

A fentiekkel kapcsolatban javasoljuk a mellékelt határozat tervezet 
elfogadását.  

ELNÖK                                                            IGAZGATÓ                                           

Péter Ferenc                                                                   Alin Mărginean 

                               Elkészítette :  Iulia Axente                                         

                                       Ellenőrizte : Ioana Tcaciuc Osztályvezető  
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A 121/2016-os számú   HCJM [Maros Megyei Tanács Határozata] 

Sorszám Territoriális-adminisztratív egység Összeg (lej)

1 Zau de Câmpie [Mezőzáh] község 15.326

2 Sînpaul [Szenpál]  község 40.475

3 Tîrnăveni [Dicsőszentmárton]megyei jogú város 10.259

ÖSSZ 66.060

Territoriális-adminisztratív egységekre való szétosztása 2016-os évre azon 

összegeknek, amelyeket törvény szerint elfogadtak a különleges taníttatási 

szükségletű gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a kifizetésére (akik a 

tömegoktatásban vesznek részt)   
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