
                  ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

2018/        . számú HATÁROZAT 

a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, 

kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket felkészítő 

tanárok anyagi ösztönzését biztosító szabályzat elfogadására   

 

Kovászna Megye Tanácsa,  

2018. február 15-i rendes ülésén,  

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását, amelyben javasolja a megyei 

olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, kitüntetéseket, 

érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket felkészítő tanárok anyagi 

ösztönzését biztosító szabályzat elfogadását; 

figyelembe véve: 

 a Gazdasági Igazgatóság, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak  

jelentését; 

 az utólagosan módosított és kiegészített 2011/1-es számú oktatási törvény 57. 

cikkelyének (4)-es bekezdését, valamint 111. cikkelyének (5) és (51) bekezdését; 

 a módosított és kiegészített 2016. évi 536-os, a középiskolai előmenetel ösztönzéséről 

szóló Kormányhatározat 7. cikkelyét;  

mivel teljesítve vannak a 2003/52-es, közigazgatás döntési átláthatóságáról szóló törvény 

újbóli közzététele által előírt eljárások,   

az utólagosan a módosított és kiegészített 2001. évi 215-ös számú, újraközölt helyi 

közigazgatási törvény 91. szakasza (1) bekezdésének f. pontja, valamint a 97. szakasza (1) 

bekezdése alapján 

 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. szakasz Jóváhagyja a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken 

kimagasló eredményeket elért, kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, 

illetve az őket felkészítő tanárok anyagi ösztönzését biztosító szabályzatot, a melléklet 

alapján, amely jelen határozat szerves része. 

2. szakasz Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsának elnökét, 

valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2018. február 15. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kovászna megye jegyzője 

 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.” 

K.Cs.E. 



R O M Á N I A 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA               Ikt. szám: 2018.01.29/864 

  ELNÖK 

 

 

INDOKLÁS 

 

a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, 

kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket felkészítő 

tanárok anyagi ösztönzését biztosító Szabályzat elfogadására   

 

 

A helyi közigazgatási hatóságok programjaik révén támogatják mind a falusi, mind a 

városi közoktatást. Kovászna Megye Tanácsa támogatni szándékszik a megyei 

tantárgyversenyeken díjazott diákokat és az őket felkészítő tanárokat. 

 Ebben az összefüggésben és az utólagosan módosított és kiegészített 2011/1-es számú 

oktatási törvény 57. cikkelyének (4)-es bekezdése, valamint a 111. cikkelyének (5)-ös és (51)-

es bekezdései, illetve az utólagosan módosított és kiegészített 2016/536-os számú, a 

középiskolai előmenetel ösztönzéséről szóló Kormányhatározat 7. cikkelyének értelmében 

szükséges egy koherens jogi keret létrehozása a kimagasló eredményeket elért tanulók és az 

őket felkészítő tanárok anyagi ösztönzésének biztosítására, ezért ennek érdekében egy 

szabályzat lett kidolgozva. 

Figyelembe véve, hogy a megyei tanulmányi versenyek, olimpiászok többsége 

márciusban zajlik, javaslom az anyagi ösztönzést biztosító szabályzat elfogadását, Kovászna 

Megye Tanácsa saját költségvetésének elfogadását követően, felgyorsítva a 2003/52-es 

törvény által szabályozott döntési átláthatóságra vonatkozó eljárásokat. Ellenkező esetben a 

diákok hátrányos megkülönböztetéséhez vezethet, amennyiben késéssel alkalmazzák a 

megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, 

kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket felkészítő 

tanárok anyagi ösztönzését biztosító Szabályzatot. 

A fentieket figyelembe véve, kezdeményezem a megyei olimpiászokon és tanulmányi 

versenyeken kimagasló eredményeket elért, kitüntetéseket, érmeket és különleges díjakat 

elnyert diákok, illetve az őket felkészítő tanárok anyagi ösztönzését biztosító Szabályzat 

elfogadását jóváhagyó határozattervezet elemzését és elfogadását. 

 
 

 

 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök 
 


