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23.számú HATÁROZAT 

2021 január28. 

a Bihar megyei speciális oktatási intézmények hálózatának elfogadásáról a 2021-2022-es tanévre 

vonatkozóan. 

 

 

Tekintve a 13/2021.01.22. számon iktatott határozattervezetet  a Bihar megyei speciális oktatási 

intézmények hálózatának elfogadásáról a 2021-2022-es tanévre vonatkozóan, amelyet Ilie Gavril 

Bolojan úr, a Bihar Megyei Tanács elnöke indítványozott, és amihez hozzátartozik a Bihar Megyei 

Tanács elnökének 1617/2021.01.22. számú jóváhagyási jelentése, valamint a Jogi Osztály 

1736/2021.01.25. számú szakjelentése, 

Figyelembe véve a Gazdasági-társadalmi előrejelzésekkel, tanulmányokkal, költségvetési-

pénzügyi és a megye köz- és magántulajdonával foglalkozó bizottság  2147/2021.01.28. számú 

jóváhagyási jelentését;  a Jogi, regionális fejlesztési és határokon átnyúló együttműködési bizottság 

2293/2021.01.28. számú jóváhagyási jelentését; a  Kulturális, felekezeti, oktatási és sportügyi bizottság 

2121/2021.01.28. számú jóváhagyási jelentését;  amelyeket a következő jogszabályi előírások alapján 

fogadtak el:  a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 

182. szakaszának (4) bekezdése, összefüggésben a 136. szakasszal;  

Tekintettel  a következő jogszabályi 

előírásokra:                

- A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú  sürgősségi kormányrendelet 173. 
szakasza (1) a) és d) betűje  és az (5) bekezdés a) betűje; 

- A Nemzeti Oktatási Minisztérium 5599/2019.09.21. számú rendeletét; 
- A 1/2011 számú, nemzeti oktatási törvény 19.szakasz (1) bekezdés d) betűje és a 61. 

szakasz, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.  

A Bihar Megyei Tanács a 27040/2020.12.10. számú átiratában, valamint a 

27039/2020.12.10. számú átiratában kérte az Oktatási és Kutatási Minisztérium és a Bihar megyei 

Tanfelügyelőség jóváhagyását, a Bihar megyei speciális oktatási intézmények hálózatának 

megszervezéséről a 2021-2022-es tanévre vonatkozóan. 

Az Oktatási és Kutatási Minisztérium 8099/DGIP/2020.12.17. számú átirata, valamint a 

Bihar megyei Tanfelügyelőség l7452/2020. 12.18. számú átirata nyomán, amelyben közlik 

jóváhagyásukat a Bihar megyei speciális oktatási intézmények hálózatáról a 2021-2022-es tanévre 

vonatkozóan; 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet  

173. szakasz (1) bekezdése a) és d) betűjének és az (5) bekezdése a) betűjének alapján  

összefüggésben a 182. és 196. szakaszokkal. 

 

      BIHAR MEGYE TANÁCS, 

ELHATÁROZZA: 

 

 
1. szakasz. Elfogadja a Bihar megyei speciális oktatási intézmények hálózatát a 2021-

2022-es tanévre, a melléklet alapján, amely jelen határozat szerves részét képezi.    



 

2. szakasz. Jelen határozat végrehajtásával Bihar Megye Tanácsának elnökét bízza meg, 

a Bihar Megyei Tanács keretében működő Alárendelt intézményekkel foglalkozó 

osztály közreműködésével. 

 

3. szakasz. Jelen határozatot a Tanácsosokkal való kapcsolattartásért felelős osztály 

közli a következőkkel:  Bihar megyei Prefektúra, Bihar Megyei Tanács elnöke, 

Tanácsosokkal való kapcsolattartásért felelős osztály, Alárendelt intézményekkel 

foglalkozó osztály, Bihar megyei Tanfelügyelőség, Oktatási és Kutatási 

Minisztérium. 

 
4. szakasz. Jelen határozatot nyilvánosságra hozatalát Bihar megye Hivatalos Közlönye 

biztosítja. 

 

 

             ELNÖK                                                                Ellenjegyzi                       

           Ilie Gavril Bolojan                                          A MEGYE FŐJEGYZŐJE 

                                                                                              Mărioara Carmen Soltănel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/2021.01.28. 

Jelen határozatot 27”igen” szavazattal, 0 ellenszavazattal és 6 ” tartózkodással” fogadták el. A Megyei 

Tanács  0 tagja nem szavazott, ily módon teljesültek a szükséges szavazattöbbségre vonatkozó törvényes 

előírások.  



 

 


