MAROS MEGYEI TANÁCS

2020. január 20.-i
5. számú HATÁROZAT
A 2020-2021-es tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai
hálózatának a meghatározására vonatkozóan
A Maros Megyei Tanács,
Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének az 1135/16.01.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a
Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a
szakbizottságoknak a véleményezését,
Tekintettel, a megye Inkluzíve Oktatású Iskola Központjainak a 28048/2019. sz., 27954/2019. sz. és
a 27953/2019. sz. átirataira,
Az utólag módosított és kiegészített, az 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 61. cikkely (2)
bekezdés előírásai szerint,
A 2020-2021-es tanévre, az egyetemelőtti oktatásnak a beiskolázási számának, az óvódás és iskolás
diákoknak a létszámának a nyilvántartásának, a magán oktatási egységekben, valamint a
megfelelőségi véleményezésnek a kibocsátására vonatkozó metodológiának a jóváhagyásáról szóló
5090/2019. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri rendelet előírásainak alapján,
A Maros Megyei Tanfelügyelőségnek a 11006/2019. sz. megfelelőségi véleményezésének a
betartásával,
a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „d” betű, (5) bekezdés ”a” betű illetve a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek
alapján,
határoz:
1. cikkely Meghatározza a Maros megyei állami egyetemelőtti speciális oktatásnak az iskolai
hálózatát a 2020-2021-es tanévre, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak.
2. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek, a mellékletben szerepelő
speciális oktatású egységeknek és a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humán Erőforrás
Szolgálatának.
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1135/16.01.2020. sz.
VI/D/1 akta
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ
A Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a
meghatározására vonatkozóan, a 2020-2021-es tanévre
Az utólag módosított és kiegészített, 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 61. cikkely (2) bekezdés
előírásainak értelmébe, az állami és magán egyetemelőtti tanügyi egységek iskolai hálózatát a helyi
közigazgatás hatóságai szervezik meg, miután megszerezték a tanfelügyelőségeknek a
megfelelőségi véleményezését.
Maros megyében a megye közköltségvetéséből három speciális oktatási egység van finanszírozva:
- Marosvásárhely-i 1-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ;
- Marosvásárhely-i 2-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ;
- Szászrégen-i 3-as Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ.
A Nemzeti oktatásügyi miniszternek az 5090/2019. sz. Rendeletével jóváhagyott, a 2020-2021-es
tanévre, az egyetemelőtti oktatásnak a beiskolázási számának, az óvoda előtti, az óvódás és iskolás
diákoknak a létszámának a nyilvántartása a magán oktatási egységekben, valamint a megfelelőségi
véleményezésnek a kibocsátására vonatkozó Metodológia 24. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint,
”Az állami oktatás egységeinek az iskola hálózatának a megszervezését a helyi tanácsnak vagy
esetenként a megyei tanácsnak a határozatával valósítják meg, a tanfelügyelőségnek/Nemzeti
Oktatásügyi Minisztériumi megfelelőségi véleményezésével, esetenként”.
Következésképpen, a 2020-2021-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai
hálózatának a meghatározására vonatkozó határozattervezetet megküldték a Maros Megyei
Tanfelügyelőségnek, intézmény, amely a 11006/20.01.2020. sz. alatt kibocsátotta a megfelelőségi
véleményezést.
Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz.
Sürgősségi Kormányrendelet 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseit, megerősítve a 136. cikkely
(1) bekezdéssel és a (8) bekezdés ”a” betűvel, alávetjük jóváhagyásra, a 2020-2021-es tanévre, a
Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására
vonatkozó határozattervezetet.
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