
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

79-es számú határozat 

 

 

az átlagos havi ellátás értékének elfogadására a 2020-2021-es tanévben a bölcsődés 

gyerekekre vonatkozóan 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve:  

a) A Polgármester a Bölcsődeigazgatóság által kezdeményezett 2020.02.27-i 93-as 

számú Jóváhagyási referátumot az átlagos havi ellátás értékének elfogadására a 

2020-2021-es tanévben a bölcsődés gyerekekre vonatkozóan,  

 b) Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

 

Az alábbi előírások értelmében: 

 

● 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 és működésére vonatkozó 263/2007-es 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, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján 

 

 

Elhatározza: 

 

 

              1. cikkely: Jóváhagyják a 2019–2020-as tanévre a bölcsődei szolgáltatásokat igénybe 

vevő gyerekekre az átlagos havi ellátás értékét. 

 

2. cikkely: A havi hozzájárulást százalékban határozzák meg, s nem haladhatja meg a havi 

átlagköltség 20 százalékát.  

 

Összesített havi bruttó 

jövedelem 

szülő/törvényes képviselő 

Gyerekek száma Szülő 

hozzájárulása 

százalékban 

kifejezve  

Hozzájárulás lejben 

kifejezve  

700 lejen felül Egy gyermek 20% 6 lej/nap 

2 vagy több gyermek 10% 3 lej/nap 

225-699 lej között Egy gyermek 10% 3 lej/nap 

2 vagy több gyermek 5% 1,5 lej/nap 

 

3. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Bölcsődeigazgatóság révén. 

 

4. 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. 

 

5. cikkely: Jelen határozat közlik a Bölcsődeigazgatósággal és a Gazdasági Igazgatóság – 

Költségvetési-számviteli osztállyal. 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 


