
 
 

2021. január 27.-i 

1-es számú HATÁROZAT 

Nagyernye község (Maros megye) állami iskolahálózatának jóváhagyásáról a 2021-2022-es 

tanévre. 

 

Nagyernye község tanácsa a 2021.01.27-i soros ülésén figyelembe véve: 

- Nagyernye község polgármesterének 2020.12.02/11449-es számú jóváhagyó beszámolóját, 

Nagyernye közigazgatási egység főjegyzőjének 2020.12.02/11452-es es számú szakjelentését, amellyel 

javasolja Nagyernye község (Maros megye) állami iskolahálózatának jóváhagyását a 2021-2022-es 

tanévre valamint a szakbizottságok 2021.01.27/841 számú jóváhagyó jelentéseit 

-a Maros megyei tanfelügyelőség 2020.11.06/8876 számú átiratát,  

-a 2011. évi 1. számú, utólag módosított és kiegészített közoktatási törvény 19. cikkelye (1) 

bekezdésének b) betűjében előírtakat, valamint a 61. cikkely (1)-(2) bekezdésének előírásait, a 2012/96-

os, a központi közigazgatás átszervezését célzó intézkedésekre valamint egyes normatív iratok 

módosítására vonatkozó Sürgősségi Kormányrendelet 32. cikkelye (1) bekezdésének h) betűjében 

előírtakat, a Közoktatási Minisztérium (M.E.N.C.S.) 2020.9.21/5599-es, az állami egyetem előtti oktatás 

beiskolázási számának indoklására, a magánoktatásban részt vevő óvodások és iskolások számára, a 

2021-2022-es tanév iskolahálózatának megszervezéséhez szükséges engedély kibocsátására  vonatkozó 

módszertant jóváhagyó Rendelete 20. cikkelyének a) - c) betűje, e) betűje és h) betűje, a 24. cikkely, a 

25. cikkely (1) bekezdésének előírásait,  

- a Maros megyei tanfelügyelőség 2020.12.22/9556 engedélyét Nagyernye közigazgatási egység 

tanintézményeinek, a 2021-2022-es tanévre. 

- a nagyernyei Apafi Mihály általános iskola igazgatótanácsának 2020.12.02/435. számú, a 2021-

2022-es tanévre vonatkozó beiskolázási tervezetének jóváhagyásáról szóló határozatát, 

     - a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, 2019.07.03/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 

129. cikkelye (2) bekezdésének d) betűje előírásait összefüggésben a (7) bekezdésének az a) betűjében 

előírtakkal, 

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019.07.03/57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 196. 

cikkelye 1. bekezdésének a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1.cikkely. Jóváhagyják Nagyernye község (Maros megye) állami iskolahálózatát a 2021-2022-es 

tanévre, a jelen határozat részét képező mellékletnek megfelelően.  

2.cikkely. Jelen határozatot Nagyernye község polgármestere hajtja végre. 

3.Cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, Nagyernye község polgármesterével, 

a Maros megyei tanfelügyelőséggel valamint a nagyernyei Apafi Mihály általános iskolával.  
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