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2021. október 21.-i 

169. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács képviselőinek, a Maros megyei Inkluzív Oktatású Iskola Központok 

vezetőtanácsaiba való kinevezésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 28427/15.10.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálat 28515/15.10.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

28556/15.10.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Marosvásárhely-i 1. számú Inkluzív Oktatású Iskolaközpont 994/08.09.2021. 

sz., a Marosvásárhely-i 2. számú Inkluzív Oktatású Iskolaközpont 1102/28.09.2021. sz. átiratait és a 

Szászrégen-i 3. számú Inkluzív Oktatású Iskolaközpont 2167/27.09.2021. sz. kérését, 

Az utólag módosított és kiegészített, 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 96. cikkely (2^1) „b” és 

„c” betű előírásai szerint, 

Tekintettel, az 5154/2021. sz. Oktatásügyi miniszteri rendelet mellékletével jóváhagyott, az 

egyetemelőtti oktatási egységek, vezetőtanácsainak a szervezési és működési keret – metodológia 

előírásaira, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „a” 

betű, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés rendelkezései alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kinevezi, a Maros Megyei Tanács képviselőit, a Maros megyei Inkluzív Oktatású Iskola 

Központok vezetőtanácsaiba, a 2021-2022-es tanévre, a melléklet szerint, amely a jelen határozat 

szerves része. 

2. cikkely Jelen határozat keltezésével, hatályon kívül helyezi, az utólag módosított, a Maros 

Megyei Tanács egyes képviselőinek, az inkluzív oktatási iskolaközpontok igazgatótanácsaiba való 

kinevezésére vonatkozó 139/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatot. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik, a megye inkluzív oktatású iskolaközpontjainak és az 1. 

cikkelyben megnevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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28427/15.10.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Tanács képviselőinek, a Maros megyei Inkluzív Oktatású Iskola Központok 

vezetőtanácsaiba való kinevezésére vonatkozóan 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 96. cikkely (2^1) 

bekezdés előírásai szerint, „Az állami speciális oktatási egységekben, a vezetőtanács a vezető szerv, 

amely 7, 9 vagy 13 tagból alakul”. A vezetőtanács tagjainak a számának függvényébe, a megyei 

tanács kinevez 1, 2 vagy 3 tagot ebbe a vezető szervbe. 

Az új vezetőtanács megalakulásának érdekébe, az 5154/2021. sz. Oktatásügyi miniszteri rendelet 

mellékletével jóváhagyott, az egyetemelőtti oktatási egységek, vezetőtanácsainak a szervezési és 

működési keret – metodológia 5. cikkely előírásait alkalmazva, a megye három speciális oktatási 

intézmény igazgatói, kérték a kinevezett tagok számának kiegészítését, a Maros Megyei Tanács 

által. 

Következésképpen, a megyei közhatóságnak, a 2021-2022-es tanévre, 3 képviselője lesz a 

Marosvásárhely-i 2. számú Inkluzív Oktatású Iskolaközpont és a Szászrégeni 3. számú Inkluzív 

Oktatású Iskolaközpont vezetőtanácsában, a Marosvásárhely-i 1. számú Inkluzív Oktatású 

Iskolaközpont vezetőtanácsában pedig 2 képviselője lesz. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács képviselőinek, a 

Maros megyei Inkluzív Oktatású Iskola Központok vezetőtanácsaiba való kinevezésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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