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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

2018. január 25.-i 

_____. számú HATÁROZAT 

A 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a 

meghatározására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságának az 

összetételének a módosítására vonatkozó 1081/18.01.2018. sz. Indokolását, a Humánerőforrásnak a 

szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságoknak a 

véleményezését, 

Tekintettel a megye Inkluzíve Oktatású Iskola Központjainak az 1611. sz., 2293. sz. és a 

2439/2017. sz. átirataira, 

Az utólag módosított és kiegészített, 1/05.01.2011. sz. Nemzeti oktatási törvény 61. cikkely (2) 

bekezdés előírásai szerint, 

A 2018-2019-es tanévre, az állami egyetem előtti oktatásnak a beiskolázási adatainak a 

megalapozására, a magán oktatási egységekbe beiskolázott óvódás és iskolás létszámoknak a 

nyilvántartására, valamint az egyetemelőtti oktatási egységeknek, a hálózatának, a 

megszervezésének érdekébe a megfelelőségi véleményezésnek a kibocsátására vonatkozó 

metodológiának a jóváhagyásáról szóló 5472/07.11.2017. sz. Nemzeti oktatásügyi miniszteri 

rendelet előírásainak alapján, 

A Maros Megyei Tanfelügyelőségnek a 12693/2017. sz. megfelelőségi véleményezés betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés és (5) bekezdés ”a” betűje, valamint a 97. 

cikkelyének (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Meghatározza a Maros megyei líceumi speciális oktatás iskolai hálózatát a 2018-2019-es 

tanévre, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen határozatnak.  

2. cikkely Jelen határozat leközlésre kerül: a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek, a mellékletben 

szerepelő speciális oktatású egységeknek és a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humán 

Erőforrás Szolgálatának. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

  1081/18.01.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

A Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására 

vonatkozóan, a 2018-2019-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 tanfelügyelőség véleményezését. 

Maros megyében a megye közköltségvetéséből három 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 oktatásra vonatkozó 1/2011. sz. Törvény 22. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, ”Az 

egyetem előtti állami oktatási egységeknek az iskola hálózatának a megszervezése, helyi tanács 

vagy esetenként megyei tanács határozattal történik, esetenként a tanfelügyelőségnek/Nemzeti 

Oktatásügyi Minisztérium megfelelőségi véleményezésével.” 

Következésképpen, a 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai 

hálózatának a meghatározására vonatkozó határozattervezetet megküldték a Maros Megyei 

Tanfelügyelőségnek, amely intézmény a 12693/11.12.2017. sz. alatt kibocsátotta a megfelelőségi 

véleményezést. 

Figyelembe véve a fentebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei 

egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

  585/12.01.2018. sz. 

II.22 akta 

 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a 

meghatározására vonatkozó határozattervezethez 

 

 

Maros megyében a megye közköltségvetéséből három oktatási egység van finanszírozva, amint 

következnek: 

- Marosvásárhelyi 1-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ; 

- Marosvásárhelyi 2-es Sz. Inkluzíve Oktatási Iskola Központ; 

- Szászrégeni 3-as Sz. MSZI Inkluzíve Oktatási Iskola Központ. 

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 tanfelügyelőség megfelelőségi 

véleményezését. 

A fennebb említett jogszabály 22. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, ”Az egyetem előtti állami 

oktatási egységeknek az iskola hálózatának a megszervezése, helyi tanács vagy esetenként megyei 

tanács határozattal történik, esetenként a tanfelügyelőségnek/Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium 

megfelelőségi véleményezésével.” 

Ugyanakkor, a 2018-2019-es tanévre, az állami egyetem előtti oktatásnak a beiskolázási adatainak a 

megalapozására, a magán oktatási egységekbe beiskolázott óvódás és iskolás létszámoknak a 

nyilvántartására, valamint az egyetemelőtti oktatási egységeknek, a hálózatának, a 

megszervezésének érdekébe a megfelelőségi véleményezésnek a kibocsátására vonatkozó 

metodológiának a 24. cikkely előírásaival megegyezően, amelyet a nemzeti oktatásügyi 

miniszternek az 5472/2017. sz. Rendeletével hagytak jóvá, a megyei tanácsok, a helyi iskola 

hálózatnak a megszervezésének az érdekébe, elkészítik az iskola hálózatnak a tervét, amelyet 2017. 

december 15.-ig megküldenek a tanfelügyelőségnek, a megfelelőségi véleményezésnek a 

kibocsátásának az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebb említett jogi rendelkezéseket, a 25116/28.11.2017. sz. átirattal el volt 

küldve, a 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai 

hálózatának a meghatározására vonatkozó határozattervezetet, a Maros Megyei 

Tanfelügyelőségnek, a megfelelőségi véleményezésnek, a kibocsátásának az érdekébe. 

A Maros Megyei Tanfelügyelőség a 12693/11.12.2017. sz. alatt megadta a megfelelőségi 

véleményezést, a határozattervezetbe foglalt egyetemelőtti oktatási egységek részére, a 2018-2019-

es tanévre, az óvodai/elemi/általános/szakmai speciális oktatási szintekkel. 
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Figyelembe véve, a _____/____2018. sz. indokolást, a fennebb kijelentett jogi rendelkezéseket, 

valamint az előzőleg említett megfelelőségi véleményezést, úgy értékeljük, hogy teljesülnek a 

törvényesség és a célszerűség feltételei, a jóváhagyásra való előterjesztésére, a 2018-2019-es 

tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására 

vonatkozó határozattervezetnek. 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Radu Teodora tanácsadó /2pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 

 

1021/18.01.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a 

meghatározására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 1081/18.01.2018. sz. indokolással 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálat szakjelentését, 

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés és (5) bekezdés a) betű 1. pont előírásai szerint, a 

megyei tanács a feladatköreinek a gyakorlásakor, az illetékessége és a törvény feltételei szerint, 

biztosítja az oktatásra vonatkozó megyei érdekeltségű közszolgáltatásoknak az ellátásához 

szükséges keretet. 

A speciális oktatású iskola hálózatnak a megszervezését, az utólag módosított és kiegészített 

1/2011. sz. Nemzeti Oktatási Törvény 61. cikkely (2) bekezdés előírásai szabályozzák, amelyek 

szerint: „Az állami és magán egyetemelőtti tanügyi egységek iskolai hálózatát a helyi közigazgatás 

hatóságai szervezik meg, a tanfelügyelőség megfelelőségi véleményezésével. A líceumi speciális és a 

líceum utáni speciális oktatásnak az iskolahálózatát a megyei tanács, valamint Bukarest 

municípium kerületeinek a helyi tanácsa szervezi meg, a szociális partnereknek a konzultálásával és 

az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztériumnak a megfelelőségi véleményezésével.” 

Ugyanakkor, ugyanannak a jogszabálynak a 22. cikkely (1) bekezdés előírása szerint, ”Az egyetem 

előtti állami oktatási egységeknek az iskola hálózatának a megszervezése, helyi tanács vagy 

esetenként megyei tanács határozattal történik, esetenként, a tanfelügyelőségnek/Nemzeti 

Oktatásügyi Minisztériumnak a megfelelőségi véleményezésével.” 

A speciális oktatásnak a helyi iskola hálózatának a megszervezésének az érdekébe, a 2018-2019-es 

tanévre, az állami egyetem előtti oktatásnak a beiskolázási adatainak a megalapozására, a magán 

oktatási egységekbe beiskolázott óvódás és iskolás létszámoknak a nyilvántartására, valamint az 

egyetemelőtti oktatási egységeknek, a hálózatának, a megszervezésének érdekébe a megfelelőségi 

véleményezésnek a kibocsátására vonatkozó metodológiának a 24. cikkely előírásaival 

megegyezően, amelyet a nemzeti oktatásügyi miniszternek az 5472/2017. sz. Rendeletével hagytak 

jóvá, a Maros Megyei Tanács, elküldte a a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek, a Maros megyei 
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állami egyetemelőtti speciális oktatás iskolai hálózatnak a megállapítására vonatkozó tervet, a 2019 

– 2019-es évre, a Maros Megyei Tanfelügyelőség ezért kibocsátotta a 12693/11.12.2017. sz. 

megfelelőségi véleményezést. 

Az előbb bemutatott érvek szempontjából, úgy értékeljük, hogy a 2018-2019-es tanévre, a Maros 

megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 

Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szoverfi Gabriella /2péld. 

Ellenőrizte: Adriana Farkas –Szolgálat vezető 
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