
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

154 sz. HATÁROZAT 

2016 október 27-i 

a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok 

jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén belüli közigazgatási-területi 

egységekre való 2016-os felosztására vonatkozóan   

 

Maros Megyei Tanács, 

 

Látván a Gazdasági Osztály 2016.10.19/19.905 sz. tényfeltáró indoklását, illetve a 

szakbizottságok meghagyását,  

 

Figyelembe véve a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű 

gyermekek/diákok/fialatlok jogainak finanszirozására előirányzott, törvény által 

jóváhagyott összegek felosztására vonatkozó 2016.06.16/423 sz. Kormányhatározat 

rendelkezéseit, illetve az adott összegek a 2016-os évet megillető többségi oktatási 

egységekhez való előirányzatának módszertanát, 

 

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 97.cikk, (1) bekezdésének rendelkezései 

értelmében, őjból közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel,  

 

határozza: 

 

1.Cikk. (1) Jóváhagyásra kerül a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű 

gyermekek/diákok/fialatlok jogainak finanszirozására előirányzott 47.854 lej értékű  

összeg, 2016-os, megyén belüli közigazgatási-területi egységekre való felosztása, a 

jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.  

 

(2) A közigazgatási-területi egységek szintjén létesitett,  helyi önkormányzati 

egységek tanácskozó és végrehajtó hatóságai, melyek meg kapták az (1) cikk 

tartalma szerint előirányzott összegeket, kötelesek azokat a törvényesen jóváhagyott 

módszertan betartása által, a törvény által előirt rendeltetésnek megfelelően 

felhasználni.  

 

2.Cikk. A mellékletnek megfelelően előirányzott, de fel ne használt összegek, állami 

költségvetéssel való szabályozás érdekében legkésőbb 2016 december 15-i dátumig 

vissza lesznek szolgáltatva a megyei költségvetésnek.  

 

3.Cikk. A jelen határozat végrehajtása a mellékletben előirt közigazgatási-területi 

egységek és a Maros Megyei Tanács  Gazdasági Osztályának felelőségére hárul.  

 

ALELNÖK                                                                                            Ellenjegyzi  

Aexandru Cîmpeanu                                                                                         TIKÁR 

                                                                                                        Paul Cosma  

 



 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS  

GAZDASÁGI OSZTÁLY  
KÖLTSÉGVETÉS 
 

2016.11. ...... /      Sz. 

VII / B/ 14 Dosszié 

INDOKLÁS 

a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok 

jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén belüli közigazgatási-területi 

egységekre való 2016-os felosztására vonatkozóan   

 

A 2016.06.16/423 sz. Kormányhatározat 1 számú mellékletének megfelelően, a 2016-

os év III féléve során Maros megyének 913.000 lej volt előirányozva, mely a többségi 

oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok jogainak 

finanszirozását megillető  hozzáadott értékadó felbontásának összegeit képezi, 

melyek a megyei tanács határozat által közigazgatási-területi egységekre lesznek 

felosztva.  

A 2016.09.22/17.822 számú és a 2016.10.04/18.637 számú cimzések által, a Maros 

Megyei Tanfelügyelőség, figyelembe véve a  többségi oktatásba integrált sajátos 

nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok jogainak biztositásához szükséges 

összegek előirányzatát megillető Módszertan 2.cikkjét és 5.cikkjét, előterjeszti az 

életkor csoportokra osztott és iskola napok szerint meghatározott a 2015-2016-os 

tanév (január-június 2016), illetve 2016-2017-es tanév (szeptember-június 2017) 

kedvezményezettjeire vonatkozó összesitést, mely a megyei közigazgatási-területi 

egységek keretén belüli oktatási egységek által továbbitott névleges helyzetek 

alapján volt összeállitva.  

A jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően, az összegek 

helységektre való felosztását javasoljuk.  

A fentiek fényében a mellékelt határozattervezet jóváhagyását javasoljuk.  

 

ELNÖK                                                                                                 IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                             Alin Mărginean  

 
 
 
 
Összeállitotta :  Iulia Axente                                         
Ellenőrizte : Ioana Tcaciuc, szolgálat vezető 



Melléklet

Folyó Sz. Közigazgatási-területi egység Összeg (lej)

1 Marosvásárhely Municípium 30.689

2 Segesvár Municípium 1.833

3 Nyárádszereda Város 3.254

4 Marosszentanna Község 3.383

5 Backamadaras Község 3.370

6 Marosoroszfalu Község 3.549

7 Vámosgálfalma Község 1.776

ÖSSZESEN 47.854

A többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok 
jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén belüli közigazgatási-területi 

egységekre való 2016-os felosztása
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