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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. április 21.-i 

63. számú HATÁROZAT 

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 Határozat mellékletének módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Figyelembe véve Dohotariu Monica asszonynak az 5635/20.03.2017. sz. kérelmét, 

Látva a Humánerőforrás Szolgálat 2017.04.21.-i 8238. sz. indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

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

bekezdés „b” betűjének előírásainak értelmében, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

I. cikkely 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 Határozat melléklete megváltozik és helyettesítik a melléklettel, amely szerves 

része a jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Marosvásárhely-i 1. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpontnak 

és a jelen határozat 1. cikkelyében megnevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 8238/21.04.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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 Határozat mellékletének módosítására 

 

Az 1/2011. sz. Nemzeti tanügyi törvény 96. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint „A jogi 

személyiséggel rendelkező egyetem előtti oktatási egységeket az igazgatói tanácsok, igazgatók és 

aligazgatók vezetik, esetenként.” 

A 96. cikkely (2^1) bekezdés „b” betűjének előírásai szerint a 7 tagból álló speciális állami oktatási 

egységek igazgatói tanácsának a szerkezetében, a megyei tanácsnak is kell, szerepeljen egy 

képviselője. 

A fent említett jogszabályok alkalmazásában, a Maros Megyei Tanács kinevezett képviselőket a 

139/11.09.2014. sz. Határozatával, a megye mind a három inkluzív oktatási központjának az 

Igazgatói tanácsaiba. Megjegyezzük, hogy ez a határozat módosítva volt a Maros Megyei Tanács 

172/27.11.2014. sz. Határozatával. 

Az 5635/20.03.2017. sz. átiratban, Dohotariu Monica asszony, aki a Marosvásárhely-i 1. sz. 

Inkluzív Oktatási Iskolaközpont igazgatói tanácsába volt kinevezve, mint a Maros Megyei Tanács 

képviselője, kérvényezi a leváltását ebből a tisztségből. 

Dohotariu Monica asszony a kérését a nagy mennyiségű feladatkörével indokolja, valamint azzal, 

hogy még másik kettő, a Maros Megyei Tanács hatósága alatt álló, gazdasági egységben is az 

intézménynek a képviselője. 

Figyelembe véve a fennebbieket, javasoljuk jóváhagyásra 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 Határozat mellékletének 

módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
Ellenőrizte: Elena Popa – szolgálatvezető  

Készítette: Lucian Petruţa-Oroian – tanácsadó 
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