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2022. február 24.-i 

21. számú HATÁROZAT 

A Maros megyei inkluzív oktatású iskola központok igazgatói és aligazgatói állásainak a betöltésére 

szervezett versenyvizsgák interjú próbáinak, az értékelő bizottságába, a póttagnak a kinevezésére 

vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 4475/18.02.2022. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás szolgálatnak a 4494/18.02.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi szolgálatnak a 

4511/18.02.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanfelügyelőség 1241/10.02.2022. sz. kérését, 

Tekintettel, az utólag módosított és kiegészített, 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 257. cikkely, 

valamint az utólag módosított és kiegészített, 4597/2021. sz. Oktatásügyi miniszteri rendelettel, 

jóváhagyott, az egyetemelőtti oktatási intézmények igazgatói és aligazgatói tisztségeinek a 

betöltésének az érdekébe, a versenyvizsgák megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó 

módszertan 5. cikkely, (4) bekezdés, c) betű (ii) 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” 

betűvel, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Kutasi Melinda hölgyet kinevezi mint póttagot, a Maros megyei inkluzív oktatású iskola 

központok igazgatói és aligazgatói állásainak a betöltésére szervezett versenyvizsgák interjú 

próbáinak, az értékelő bizottságába. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek, a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának, a Humánerőforrás szolgálatának és az 1. cikkelyben megnevezett személynek, 

aki felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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4475/18.02.2022. sz. 

IX.B.1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros megyei inkluzív oktatású iskola központok igazgatói és aligazgatói állásainak a betöltésére 

szervezett versenyvizsgák interjú próbáinak, az értékelő bizottságába, a póttagnak a kinevezésére 

vonatkozóan  

 

A 4597/2021. sz. Oktatásügyi miniszteri rendelettel, jóváhagyták Az egyetemelőtti oktatási 

intézmények igazgatói és aligazgatói tisztségeinek a betöltésének az érdekébe, a versenyvizsgák 

megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó módszertant. 

A fennebb említet Módszertan 5. cikkely II. pont c) betű előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács 

171/21.10.2021. sz. Határozatával, kinevezték a Maros Megyei Tanács képviselőjét, a Maros 

megyei inkluzív oktatású iskola központok igazgatói és aligazgatói állásainak a betöltésére 

szervezett versenyvizsgák interjú próbáinak, az értékelő bizottságába. 

A 4597/2021. sz. Oktatásügyi miniszteri rendelettel, jóváhagyott módszertant módosították és 

kiegészítették, az Oktatásügyi miniszter 3026/13.01.2022. sz. Oktatásügyi miniszteri rendelettel. Az 

előbb említett jogszabály 5. cikkely (4) bekezdés, „c” betű (ii) előírásai szerint az inkluzív oktatású 

iskola központok igazgatói/aligazgatói állásainak a betöltésére szervezett versenyvizsgák interjú 

próbáinak, az értékelő bizottságának az összetételének a meghatározásának az érdekébe, a 

főtanfelügyelő döntésével, a megyei tanács határozatával kineveznek egy póttagot is. 

Következésképpen, a Maros Megyei Tanfelügyelőség, az 1241/10.02.2022. sz. átirattal, kérte egy 

póttagnak a kinevezését ebbe a bizottságba. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra, a Maros megyei inkluzív 

oktatású iskola központok igazgatói és aligazgatói állásainak a betöltésére szervezett 

versenyvizsgák interjú próbáinak, az értékelő bizottságba, a póttagnak a kinevezésére vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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