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2021. március 25-i 

90-es számú határozat 

 

 

az iskolai ösztöndíjak havi értékének és a kedvezményezettek számának jóváhagyására, a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyetem előtti állami oktatásában részt vevő tanulókat 

illetően, a 2020–2021-es tanév első és második félévére vonatkozóan 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve:  

a) Látva Tamási Zsolt-József és Berecki Sándor városi tanácsosok 2021.01.14-i 2936-os 

számú Jóváhagyási referátumát, az iskolai ösztöndíjak havi értékének és a kedvezményezettek 

számának jóváhagyására, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyetem előtti állami oktatásában 

részt vevő tanulókat illetően, a 2020–2021-es tanév első és második félévére vonatkozóan,  

b) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság jelentését, a 

10763/10.02.2021 szám alatt iktatva,   

b) A Gazdasági Igazgatóság jelentését, a 10651/8777/10.02.2021 szám alatt iktatva,   

c) Az Iskolaigazgatóság jelentését, a 105/10651/10.02.2021 szám alatt iktatva, 

d) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését, 

e) A helyi tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatokat. 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

- az 1/2011-es, utólag módosított és kiegészített oktatási törvény 82. cikkelye (1), (1^1)-

(1^2), bekezdése, (2) bekezdése, (3) bekezdése, 105. cikkelye (1) bekezdése és (2) 

bekezdése „d” betűje, a 38/2019 számú törvénnyel hozott utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

- Az egyetem előtti oktatásban részt vevő tanulók teljesítmény-, érdem- és tanulmányi 

ösztöndíjának, valamint a szociális ösztöndíjak minimális értékének jóváhagyására 

vonatkozó 2020.12.08-i 1064-es számú kormányhatározat, amelyet a 2020-2021-es 

tanévben nyújtanak, az egyetlen cikkelynek megfelelően, 

− Az Országos Oktatásügyi Minisztérium 3125/2020 számú rendelete, a 2020-2021-es tanév 

felépítésére vonatkozóan, 

− az egyetem előtti oktatásban résztvevő diákoknak folyósított ösztöndíjak megítélési 

kritériumaira vonatkozó 5.576/2011-es számú M.E.C.T.S. rendeletet 3. cikkelye, 4. cikkelye, 10. 

cikkelye, 12. cikkelye, 17. cikkelye és 20. cikkelye, a 3480/2018 és az 5085/2019 számú 

rendeletekkel hozott utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

• A jogszabályok kidolgozására alkalmazott törvényhozói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000-es számú törvény 7. cikkelye (13) bekezdése, a közigazgatásbeli döntéshozás 

átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 52/2003-as 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 a 243. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, 

 

 

 



Elhatározza: 

 

1. cikkely. Jóváhagyják az iskolai ösztöndíjak havi értékét és a kedvezményezettek számát, a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyetem előtti állami oktatásában részt vevő tanulókat 

illetően, a 2020–2021-es tanév első és második félévére vonatkozóan, az alábbiak szerint: 

 

(1) bek. Jóváhagyják az iskolai ösztöndíjak, azaz a teljesítmény-, az érdem- és a 

tanulmányi ösztöndíjak, valamint a szociális ösztöndíjak havi értékét a 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város egyetem előtti, jelenléti állami oktatásában részt 

vevő tanulókat illetően, a 2020–2021-es tanév első és második félévére vonatkozóan: 

 

- teljesítmény-ösztöndíj: 300 lej/hónap/tanuló 

- érdemösztöndíj: 130 lej/hónap/tanuló 

- tanulmányi ösztöndíj: 120 lej/hónap/tanuló 

- szociális ösztöndíj: 100 lej/hónap/tanuló 

 

(2) bek. Jóváhagyják a 2020-2021-es tanév I. félévének az alábbi iskolai ösztöndíjak 

kedvezményezettei számát, a jelen határozat szerves részét képező 1-es mellékletnek 

megfelelően: 

 

- teljesítmény-ösztöndíj: 27 tanuló 

- érdemösztöndíj: 6290 tanuló 

- tanulmányi ösztöndíj: 2 tanuló 

- szociális ösztöndíj: 33 tanuló 

- összesen: 6352 tanuló 

 

(3) bek. Jóváhagyják a 2020-2021-es tanév II. félévének az alábbi iskolai ösztöndíjak 

kedvezményezettei számát, a jelen határozat szerves részét képező 2-es mellékletnek 

megfelelően: 

 

- teljesítmény-ösztöndíj: 27 tanuló 

- érdemösztöndíj: 8933 tanuló 

- tanulmányi ösztöndíj: 2 tanuló 

- szociális ösztöndíj: 49 tanuló 

- összesen: 9011 tanuló 

 

2. cikkely: Az ösztöndíjak nyújtásának kritériumait az 5576/2011 számú M.E.C.T.S. 

rendelet írja elő, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

3. cikkely: Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, az Iskolaigazgatóság és 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város állami egyetem előtti oktatási intézményei biztosítják 

jelen határozat kivitelezését.  

  

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 határozatot közlik az alábbiakkal:  

- Iskolaigazgatóság,  

- Tamási Zsolt-József városi tanácsos, 

- Berecki Sándor városi tanácsos. 

 

 

 

                                                                                                                 Üléselnök 



Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 

 


