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2021. szeptember 23.-i 

152. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ keretében működő Iskolai és Szakmai 

Tájékoztató Bizottságba, a Maros Megyei Tanács egy képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 25618/2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálat 25669/2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 25701/2021. sz. 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ 1166/31.08.2021. sz. 

kérésére, 

A fogyatékos gyermekeknek, a fogyatékossági fokának a meghatározásának az érdekébe való 

értékelési és integrált beavatkozási, a speciális oktatási igényekkel rendelkező gyermekek iskolai és 

szakmai útmutatási, valamint a fogyatékos és/vagy speciális oktatási igényekkel rendelkező 

gyermekek képesítésének és rehabilitációjának érdekébe hozott, metodológia jóváhagyására 

vonatkozó 1985/1305/5805/2016. sz. Munkaügyi, családi, szociális és idősszemélyek védelmi 

miniszteri rendelet 9. cikkely (3) bekezdés „e” betű és (6) bekezdés rendelkezései szerint, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű valamint 182. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kinevezi Belean Delia asszonyt a Maros Megyei Tanács képviselőjének, a Maros 

Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ, Iskolai és Szakmai Útmutatási Bizottságába. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központnak, 

a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatával, valamint az 1. 

cikkelyben megnevezett személynek, aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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25618/16.09.2021 sz. 

IX/B/1 akta  

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ keretében működő Iskolai és Szakmai 

Tájékoztató Bizottságba, a Maros Megyei Tanács egy képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan 

 

A fogyatékos gyermekeknek, a fogyatékossági fokának a meghatározásának az érdekébe való 

értékelési és integrált beavatkozási, a speciális oktatási igényekkel rendelkező gyermekek iskolai és 

szakmai útmutatási, valamint a fogyatékos és/vagy speciális oktatási igényekkel rendelkező 

gyermekek képesítésének és rehabilitációjának érdekébe hozott, metodológia jóváhagyására 

vonatkozó 1985/1305/5805/2016. sz. MMFPSPV/MS/MENCS közös rendelet 9. cikkely (3) 

bekezdés „e” betű előírásai szerint, az Iskolai és Szakmai Útmutatási Bizottságban (COSP) részt 

vesz egy képviselő a megyei tanács/Bukarest municípium részéről is. 

A COSP kinevezett tagjainak a mandátuma, az elnök és az alelnök kivételével 2 éves, a 

meghosszabbításának a lehetőségével, maximum kettő egymás utáni mandátummal, a fennebb 

említett normatív jogszabály 9. cikkely (6) bekezdés szerint. 

Az 1166/31.08.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ kérte a 

Maros Megyei Tanácsot, hogy nevezzen ki egy képviselőt az Iskolai és Szakmai Útmutatási 

Bizottságba. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és 

Tanácsadó Központ keretében működő Iskolai és Szakmai Tájékoztató Bizottságba, a Maros 

Megyei Tanácsnak egy képviselőjének a kinevezésére vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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