
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. június 18-i 

125-ös számú határozat 

 

 

 

a helyi költségvetésből bizonyos összegek jóváhagyására érdemösztöndíjakra azon diákok 

számára, akik marosvásárhelyi állami egyetem előtti oktatásban vesznek részt 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Látva a Biró Csaba Szilveszter és Kovács Lajos helyi tanácsosok által bemutatott, 2020. 

május 19-i, 27.316 számú Jóváhagyási referátumot arra vonatkozóan, hogy a helyi költségvetésből 

különítsenek el pénzösszegeket a marosvásárhelyi egyetem előtti oktatásban résztvevő tanulók 

számára érdemösztöndíjak folyósítása céljából,  

Figyelembe véve a helyi tanács ülésén megfogalmazott kiegészítéseket,  

Szem előtt tartva az Iskolaigazgatóság 2020. május 22-i, 28120-as számú 

szakvéleményezését, a Gazdasági Igazgatóság 2020. május 22-i 27470/1885-ös számú 

szakvéleményezését, valamint a Marosvásárhely Helyi Tanácsa keretén belül tevékenykedő 

szakbizottságok jelentéseit,    

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 az 1/2011-es, utólag módosított és kiegészített oktatási törvény  

 az 5.576/2011-es számú Rendeletet az egyetem előtti oktatásban résztvevő diákoknak 

folyósított ösztöndíjak megítélési kritériumaira vonatkozóan, 

  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (4) bekezdése, a 136. cikkelye (10) bekezdése, a 139. cikkelye (1) 

bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, és a 234. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely. Jóváhagyják a marosvásárhelyi közoktatási hálózatban tanulók 

érdemösztöndíjára egyes összegeknek a helyi költségvetésből való kiutalását a 2019-

2020-as tanévre. 

 

2. cikkely.  Az érdemösztöndíjakat az 5.576/2011-es rendeletben meghatározott 

kritériumokkal összhangban folyósítják. 

 

3. cikkely. Az Iskolaigazgatóság felméri a folyósítható ösztöndíjak számát az egyes oktatási 

intézmények által bemutatott helyzetjelentések alapján, az érdemi ösztöndíjak értéke pedig 100 

lej/hó/ lesz minden gimnáziumi és középiskolai tanuló részére. 

 

4. cikkely: Az érdemi ösztöndíjat azoknak a tanulóknak ítélik meg, akik 9-esen felüli 

jegyátlaggal és 10-es magaviselettel rendelkeznek.  

 

5. cikkely. Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg az Iskolaigazgatóság, valamint a Gazdasági Igazgatóság által.  



 

6. 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. 

 

 

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 

 


