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a 79/30.04.2020 helyi tanácshatározat módosítására, amely a bölcsődés gyerekek 

átlagos havidíjának jóváhagyásáról szól a 2020-2021-es tanévre vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

a) A Polgármester által a Bölcsődeigazgatóság révén kezdeményezett 2020.06.11-

i 698-as számú Jóváhagyási referátot, amely a bölcsődés gyerekek átlagos 

havidíjának jóváhagyásáról szól a 2020-2021-es tanévre vonatkozik, 

b) A Marosvásárhelyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:  

 az iskola előtti korai nevelési egységek és a bölcsődék szervezési és működési 

metodológiáját jóváhagyó 2012. december 12-i 1252-es számú kormányhatározat 

 a bölcsődék létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó 2007. évi 263-

as számú törvény, 

 a bölcsődék létrehozására, megszervezésére és működésére vonatkozó 2007. évi 263-

as számú törvényt módosító és kiegészítő 272/2009-es számú törvény 

 a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése 

„a” betűje és 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Módosul a 79/30.04.2020 helyi tanácshatározat, amely a bölcsődés 

gyerekek átlagos havidíjának jóváhagyásáról szól a 2020-2021-es tanévre 

vonatkozóan, egy új cikkely bevezetésével, amelynek az alábbi tartalma lesz:  

„Az összköltségek és a havi hozzájárulások közötti különbséget a helyi 

költségvetésből fedezik azon gyerekek esetében, akiknek szülei vagy törvényes gyámja 

marosvásárhelyi lakhellyel rendelkezik.” 

  

2. cikkely: A 79/30.04.2020 helyi tanácshatározat – amely a bölcsődés gyerekek 

átlagos havidíjának jóváhagyásáról szól a 2020-2021-es tanévre vonatkozóan – 

többi előírása változatlan marad.  

 

3. cikkely: Jelen határozat életbe lépésétől a 2019.05.19-i helyi tanácsi határozat 

érvényét veszti.  

 

4. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó testületét bízzák meg, a Bölcsődeigazgatóság Közszolgálat révén  

 

5. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 



határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása 

érdekében. 

 

6. cikkely: Jelen határozatot közlik a Bölcsődeigazgatósággal és a Költségvetési-

számviteli osztállyal.  

 

 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 

 

 


