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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

 

2017. június 29.-i 

98. számú HATÁROZAT 

A Marosvásárhely-i 1 sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont betöltetlen levő igazgatói/aligazgatói 

tisztségeinek az elfoglalására szervezett versenyvizsga bizottságba, a Maros Megyei Tanácsot 

képviselő személynek a kinevezéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanfelügyelőség 5826/16.06.2017. sz. kérelmét, 

Figyelembe véve a Humánerőforrás Szolgálat 2017.06.21.-i 13065 sz., a Marosvásárhely-i 1 sz. 

Inkluzív Oktatású Iskolaközpont betöltetlen levő igazgatói/aligazgatói tisztségeinek az elfoglalására 

szervezett versenyvizsga bizottságba, a Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a kinevezésére 

vonatkozó Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

A betöltetlenül levő, egyetemelőtti oktatási intézmények igazgatói és aligazgatói tisztségeinek az 

elfoglalásáért szervezett versenyvizsgának a megszervezésének és lebonyolításának, a 

Metodológiájának a jóváhagyására vonatkozó 3969/2017. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri rendelet 

előírásainak értelmében,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. 

sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének a rendelkezéseinek az alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Petruţa Oroian Lucian urat, aki tanácsadó a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatán, kinevezi a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének, megfigyelői 

státusszal, a Marosvásárhely-i 1 sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont betöltetlen levő 

igazgatói/aligazgatói tisztségeinek az elfoglalására szervezett versenyvizsga bizottságába. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Marosvásárhely-i 1 sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközponttal, a 

Humánerőforrás Szolgálattal és a jelen határozat 1 cikkelyében megnevezett személlyel, aki felel a 

jelen okirat előírásainak a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

  2017.21.-i 13.065. sz.  

II.22 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Marosvásárhely-i 1 sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont betöltetlen levő igazgatói/aligazgatói 

tisztségeinek az elfoglalására szervezett versenyvizsga bizottságba, a Maros Megyei Tanácsot 

képviselő személynek a kinevezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség, a 2017.07.17 – 2017.07.31. periódusban szervezi meg a 

Marosvásárhely-i 1 sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont betöltetlen levő igazgatói/aligazgatói 

tisztségeinek az elfoglalására a versenyvizsgát. 

Az előbb említett, a betöltetlenül levő állások elfoglalásáért szervezett versenyvizsgát, az 

egyetemelőtti oktatási intézmények igazgatói és aligazgatói tisztségeinek az elfoglalásáért 

szervezett versenyvizsgának a megszervezésének és lebonyolításának, a Metodológiájának a 

jóváhagyására vonatkozó 3969/2017. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri rendelet előírásainak 

alkalmazásával szervezik meg. 

A metodológia 13. cikkelyének (1) bekezdésének ”c” betűjének megfelelően „Az igazgatói és 

aligazgatói tisztségek versenyvizsgáinak a lebonyolítására, minden egyes vizsgabizottságba meg 

vannak hívva, hogy részt vegyenek, mint megfigyelők:[…] 

c) a polgármester vagy a polgármestert képviselő személy és a helyi tanácsnak egy képviselője a 

területi közigazgatási egységtől, amelynek a területén található az oktatási egység székhelye/a 

megyei tanács elnöke vagy a megyei tanács elnökét képviselő, a speciális oktatási egységek 

esetébe/CJRAE” 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség az 5826/19.06.2017. sz. átiratában kérelmezte a Maros Megyei 

Tanácsnak a képviselőjének a kinevezését, aki részt vesz, mint megfigyelő, a Marosvásárhely-i 1 sz. 

Inkluzív oktatású Iskola Központ igazgatói/aligazgatói állásainak az elfoglalására szervezett 

versenyvizsgán. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra a Marosvásárhely-i 1 sz. Inkluzív 

Oktatású Iskolaközpont betöltetlen levő igazgatói/aligazgatói tisztségeinek az elfoglalására 

szervezett versenyvizsga bizottságba, a Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a 

kinevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

 Péter Ferenc 

 

 

 

Készítette: Szolgálatvezető  

Elena Popa/2 pld. 
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