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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. február 23-i 

23. számú HATÁROZAT 

 

A Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, 

a 2017-2018-as tanévre 

 

Maros Megyei Tanács, 
Figyelembe véve a 2982/15.02.2017. sz. Indokolást, a Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás 

iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, a 2017-2018-as tanévre, valamint a 

szakbizottságok véleményeit, 

Az utólag módosított és kibővített 2011.01.05.-i 1. számú Nemzeti oktatási törvény 61. cikkelyének 

(2) bekezdésének előírásainak értelmében,  

Az állami egyetem előtti oktatás beiskolázási számának a megalapozására, a magán oktatási 

intézményekbe beiskolázott óvodások és diákok létszámának a nyilvántartására, valamint a 2017-

2018-as tanévre az egyetem előtti egységek rendszerének a megszervezésének az érdekébe a 

véleményezések kibocsájtására vonatkozó metodológia jóváhagyására vonatkozó a Nemzeti tanügyi 

és tudományos kutatási miniszter 5777/ 22.11.2016. sz. Rendelete alapján, 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség 175/14.02.2017. sz. Véleményezésének a betartásával, 

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási Törvény 97. 

cikkelyének, (1) bekezdésének alapján, 

 

 

határozza: 

 

 

1. cikkely Meghatározza a Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatát a 2017-

2018-as tanévre, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanfelügyelőséggel, a mellékletben szerepelő 

speciális oktatási egységekkel és a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Humán Erőforrás 

Szolgálatával. 

 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁN ERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 2982/15.02.2017. sz. 

II. 22 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, 

a 2017-2018-as tanévre  

 

Az utólag módosított és kibővített 2011. évi 1. számú Nemzeti oktatási törvény 61. cikkelyének (2) 

bekezdése rendelkezéseinek értelmében, az állami és magán egyetemelőtti tanügyi egységek iskolai 

hálózatát a helyi közigazgatás hatóságai szervezik meg, miután megszerezték a tanfelügyelőség 

véleményezését. 

Maros megyében a megye közköltségvetéséből három oktatási egység van finanszírozva, amint 

következnek: 

- Marosvásárhelyi 1-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ; 

- Marosvásárhelyi 2-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ; 

- Szászrégeni 3-as Sz. MSZI Inkluzíve Oktatási Iskola Központ. 

Az állami egyetem előtti oktatás beiskolázási számának a megalapozására, a magán oktatási 

intézményekbe beiskolázott óvodások és diákok létszámának a nyilvántartására, valamint a 2017-

2018-as tanévre az egyetem előtti egységek rendszerének a megszervezésének az érdekébe a 

véleményezések kibocsájtására vonatkozó metodológia jóváhagyására vonatkozó a Nemzeti tanügyi 

és tudományos kutatási miniszter 5777/ sz. Rendelet 31. cikkelyének rendelkezéseinek értelmében, 

a tanfelügyelőségeknek kötelességük kérvényezni a helyi/megyei közigazgatási hatóságoktól, 2016. 

december 15-ig, a 2017-2018. tanévre a területi hatóságuk alá tartó egyetem előtti állami és magán 

oktatási iskolai egységek rendszerének a szervezési/újraszervezési tervezetét, a beiskolázási terv 

megalapozásának az érdekébe. 

Ennek értelmébe a Maros Megyei Tanfelügyelőség az 1010/12,12,2016, sz. átiratában kérelmezte a 

megyei szinten működésre engedélyezett iskolai rendszer tervezetének az átküldését, a Maros 

megyei gimnáziumi speciális oktatási iskolák rendszerét a Maros Megyei Tanfelügyelőség a 

175/14.02.2017. sz. alatt véleményezte. 

A fent említett jogszabály 21. cikkelyének előírásai szerint, „A közigazgatási okirat, amelyben 

megállapítják a helység/megye/Bukarest municípium iskolai hálózatát, a helyi/megyei tanács 

határozata, amelyet az érvényben levő törvényes előírások alapján adnak ki.” 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra A Maros megyei gimnáziumi speciális 

oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, a 2017-2018-as tanévre vonatkozó 

határozat tervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK n. 

Alexandru Cîmpeanu 

ALELNÖK

Ellenőrizte: Popa Elena szolgálatvezető 

Készítette: Radu Teodora tanácsadó 
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