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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. február 23-i 

25. számú HATÁROZAT 

 

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ szintjén létrehozott Iskolai 

környezetben elkövetett erőszak megelőzési és elhárítási bizottságba, a Maros Megyei Tanács 

képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan 

 

Maros Megyei Tanács, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálat 3162/16.02.2017. sz. a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és 

Tanácsadás Központ szintjén létrehozott Iskolai környezetben elkövetett erőszak megelőzési és 

elhárítási bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezésére vonatkozó 

Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményeit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ 193/14.02.2017. sz. 

kérelmét, 

Az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Miniszter 1409/2007. sz. Rendeletével, jóváhagyott az Oktatási, 

Kutatási és Ifjúsági Minisztérium stratégiája, az egyetem előtti oktatási intézményekben az erőszak 

jelenségének a csökkentésére vonatkozó rendelkezéseinek értelmében, 

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási Törvény 91. 

cikkely (1) bekezdés „a” betűjének és a 97. cikkelyének, (1) bekezdésének alapján, 

 

 

határozza: 

 

 

1. cikkely Belean Delia asszonyt, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Közigazgatási és 

Kancellária Szolgálatának a szolgálatvezetőjét, kinevezik a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és 

Tanácsadás Központ szintjén létrehozott Iskolai környezetben elkövetett erőszak megelőzési és 

elhárítási bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjeként. 

2. cikkely Jelen határozat leközlésre kerül: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Humán 

Erőforrás Szolgálatának, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központnak és a jelen 

határozat 1. cikkelyében kijelölt személynek, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi  

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁN ERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

 3162. sz. 16.02.2017.  

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezésére, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és 

Tanácsadás Központ szintjén létrehozott Iskolai környezetben elkövetett erőszak megelőzési és 

elhárítási bizottságba,  

 

Az Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Miniszter 1409/2007. sz. Rendeletével, jóváhagyták az Oktatási, 

Kutatási és Ifjúsági Minisztérium Stratégiáját, az erőszak jelenségének a csökkentésére az egyetem 

előtti oktatási intézményekben. 

A dokumentum előírja egyes szervek létrehozását az ország, a megye és az iskolai egységek 

szintjein, amelynek a szerepe, a megyei tanfelügyelőségek szintjein kidolgozott, az iskolai 

környezetben elkövetett erőszak jelenségének a csökkentésére vonatkozó terv célkitűzéseinek az 

irányítása, kidolgozása, kivitelezése és értékelése. 

Ami az egyetemelőtti oktatási környezet szintjén az erőszak jelenségének a csökkentésének a 

sikerességének az esélyeit tekinti, az alap tényezőt a minden egyes iskolai egység szintjén 

megvalósított intézkedések és tevékenységek alkotják. 

Ebből a megfontolásból, minden iskolai egység szintjén létrehoznak egy bizottságot, az iskolai 

környezetben az erőszak megelőzéséért és elhárításáért, amelynek az elnöke az oktatási intézmény 

igazgatója, és amelynek az összetételében van egy képviselője a helyi közhatóságnak. 

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ, a 193/14.02.2017. sz. alatt kérvényezi, 

hogy nevezzünk ki egy képviselőt a Maros Megyei Tanács részéről, az intézmény szintjén 

létrehozott, az iskolai környezetben az erőszak megelőzési és elhárítási bizottság keretében. 

Ennek értelmében, javasoljuk Belean Delia asszonynak – a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a Közigazgatási és Kancellária Szolgálatának a szolgálatvezetőjének, 

megnevezését a megyei közhatóság képviselőjeként, ennek a bizottságnak a keretében. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és 

Tanácsadás Központ szintjén létrehozott Iskolai környezetben elkövetett erőszak megelőzési és 

elhárítási bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezésére vonatkozó határozat 

tervezetet. 

 

 

 

 

 

 

ELNÖK n. 

Alexandru Cîmpeanu 

ALELNÖK

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető  
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