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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. február 15-i nyilvános ülésére

Tárgy:
Előterjesztő:

Tapolcai Általános Iskola intézményvezetői pályázat kiírása
Ács János polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Tóth Mária oktatási referens

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívandók:

Intézményvezetők
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
Hepp Tamásné pedagógus szakszervezeti vezető

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 278/2007.(XI. 23.) Kt. határozatában
megfogalmazta azon szándékát, hogy a fenntartásában működő alapfokú oktatást biztosító
intézményhálózatát átszervezi. A 280/2007. (XI. 23.) Kt. határozatával, pedig felhatalmazta
Tapolca Város Polgármesterét, és az érintett általános iskolák vezetőit, az átszervezéssel
kapcsolatos intézkedések előkészítésére és az átszervezéshez szükséges dokumentumok
beszerzésére.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII.
tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) c) pontja és a 90. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.102. § (2) bekezdése a)
pontja értelmében a fenntartásában működő
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola
Batsányi János Hungarian-English Bilingual Primary School and Sports School
Székhely: 8300 Tapolca, Stadion u. 16.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt ………../2008. (II. 15.) Kt. határozatával, 2008. július 01. napjával
megszünteti.
Bárdos Lajos Általános Iskola
Székhely: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt ………../2008. (II. 15.) Kt. határozatával, 2008. július 01. napjával
megszünteti.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Székhely: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt………../2008. (II. 15.) Kt. határozatával, 2008. július 01. napjával
megszünteti

1

A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2008. (II. 15.) Kt. határozata alapján, Bajner Imre a Batsányi János Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola igazgatója 2008. 07. 31. napjáig szóló
magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01. napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
módosított 1992. évi XXXIII. Tv. 23. §-ában foglaltak alapján – visszavonja.
……/2008. (II. 15.) Kt. határozata alapján, Keszler József a Bárdos Lajos Általános Iskola
igazgatója 2008. 07. 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01. napjával –
a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. Tv. 23. §-ában foglaltak
alapján – visszavonja.
……/2008. (II. 15.) Kt. határozata alapján, Virág Károly a Kazinczy Ferenc Általános
Iskola igazgatója 2010. 07. 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. Tv. 23. §-ában
foglaltak alapján – visszavonja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete ……/2008. (II. 15.) Kt. határozata alapján,
államháztartásról szóló1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében foglaltak illetve a
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv.102. § (2) bekezdése a) pontja
alapján fenntartásában működő
Tapolcai Általános Iskola
Székhely: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.
Elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt alapít 2008. július 02. napjával.
A alapításra kerülő intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete
A helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 9-10.§-a
értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki az irányítása alá tartozó
közoktatási intézmény vezetőjét. A testület ezt a jogkörét át nem ruházhatja.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. 5.§ értelmében a magasabb vezetői
beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni, a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális
Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni.
A pályázati eljárásokkal kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el.
A tapolcai közoktatási intézményekben az intézményvezetői kinevezések egységesen ötéves
időtartamra szóltak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.(X.8.) Korm. 5.§ (2) bekezdése értelmében 2000.
június 30. óta az intézményvezetői megbízás időtartama, a magasabb vezetői beosztás
ellátására való megbízás – a munkáltató döntésétől függően 5 és legfeljebb 10 évre, illetve
tanévre (nevelési évre) adható.
Esetünkben célszerű az eddigi kinevezési gyakorlatot követni.
A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a munkahely és a beosztás megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját,

2

d) a megbízás feltételeit (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel
ellátható),
e) a vezetői megbízáshoz előírt kiegészítő feltételeket (pl. tudományos tevékenység, idegen
nyelv ismerete, szakmai gyakorlat),
f) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat (pl. pótlék, szolgálati lakás),
g) a pályázat benyújtásának formáját, határidejét és helyét, a pályázat tartalmi
követelményeire vonatkozó esetleges igényeket,
h) a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázat benyújtására meghatározott idő harminc napnál nem lehet rövidebb.
A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek szerint a pályázatoknak tartalmazniuk kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel, melyek a következőket kell, hogy tartalmazzák
elképzelési javaslat
 az átszervezés zökkenőmentes lebonyolítására
 gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő működtetésről
 szervezeti felépítéséről
 pedagógiai munka összehangolásáról
 minőségirányítás összehangolásáról
 vezetők kapcsolattartására, a tagintézmények közötti kapcsolattartás módjára.
- továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket.
A pályázati eljárással kapcsolatos törvényi előírások betarthatósága miatt célszerű a nyilvános
pályázatot legkésőbb 2008. év februárjában közzétenni, amelyek elbírálására az intézmény
működtetésének, vezetésének folyamatossága érdekében várhatóan a 2008. évi júniusi
képviselő-testületi ülésen kerül sor.
A határozati javaslatban megfogalmazott pályázati felhívás a közalkalmazottak jogállásáról
szóló - 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott, 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet előírásait tartalmazza.
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Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői pályázati eljárás
megindításához az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenntartásában
működő intézmény vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
Tapolcai Általános Iskola (8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.)
Intézményvezetői beosztás ellátására való megbízás 5 éves időtartamú,
A megbízás kezdő napja: 2008. július 02.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2013. június 30.
Iskolai végzettség: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség
Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és legalább 5 év
szakmai gyakorlat
Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a
A benyújtás határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől
számított 30. nap
A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek szerint a pályázatoknak
tartalmazniuk kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- erkölcsi bizonyítványt,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, melyek a
következőket kell, hogy tartalmazzák
elképzelési javaslat
 az átszervezés zökkenőmentes lebonyolítására
 gazdaságos,
összehangolt,
egymásra
épülő
működtetésről
 szervezeti felépítéséről
 pedagógiai munka összehangolásáról
 minőségirányítás összehangolásáról
 vezetők kapcsolattartására, a tagintézmények közötti
kapcsolattartás módjára
- továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket.
A benyújtás formája, helye, címzettje: a pályázatot írásban, Tapolca
Város Polgármesteréhez kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Az elbírálás határideje: 2008. június 30.
Határidő: 2008. február 22.
Felelős: jegyző
Tapolca, 2008. február 8.

Á c s János sk.
polgármester

4

