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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ), mint fenntartó,
2017. február 28-án a Batsányi János Gimnázium és Kollégium magasabb vezetői beosztására
pályázatot írt ki. A pályázat beadási határideje 2017. április 1-jén lejárt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 68.§ (1) bekezdése
értelmében „a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú
intézmény vezetőjét – az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és
fenntartó véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az
állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról a
megbízási jogkör gyakorlója dönt.”
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (3)-(4) bekezdése értelmében a
fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos
önkormányzatának, esetünkben Tapolca Város Önkormányzatának véleményét.
Az Nkt. 83.§ (5) bekezdése alapján a vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói
döntés meghozatalához rendelkezésre áll.
A pályázati felhívásra három pályázó, Hampuk Beáta, Tiszttartó Márk és Varga Tiborné, az
intézmény jelenlegi intézményvezetője nyújtotta be pályázatát.
Az önkormányzatunkhoz megküldött pályázatok tartalmazzák a pályázati kiírásban szereplő és
a vélemény kialakításához szükséges valamennyi dokumentumot.

Hampuk Beáta:
1962. november 1-jén született Kaposváron.
A 1984-ben végzett a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanítóként, majd
sikeres tanulmányait követően 1996. júniusában a Veszprémi Egyetemen német nyelv- és
irodalom szakos középiskolai tanárrá nyilvánítják. 2000. júniusában közoktatási vezetői
szakirányú szakképzettséget szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.
Dolgozott német nyelvtanárként, szakértőként, valamint érettségi vizsgaelnökként.
2015. március 16-ától a Pető András Főiskola német nyelv és irodalom szakos tanára, valamint
a Rektori Hivatal vezetője.
Helyzetelemzése, valamint az erre épülő fejlesztési elképzelései elméleti jellegűek, úgy tűnik,
hogy információit elsősorban a gimnázium honlapjáról (facebook, egyéb internetes oldalak)
szerezte, személyes tapasztalatokról nem számolt be. Nem rendelkezik helyismerettel, amit
zárógondolataiban meg is fogalmaz: „Úgy gondolom, hogy van mit tenni, vannak fejlesztendő
területek, de ezt csak akkor fogom megtapasztalni, ha belépek augusztusban az iskola kapuján
és először üdvözlök mindenkit személyesen.”
Tiszttartó Márk:
1981. szeptember 26-án született Veszprémben.
Sikeres egyetemi tanulmányait követően 2005-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karán történelem szakos bölcsész és tanárnak nyilvánították. Ugyanezen
egyetem hittudományi karának hittan szakán katolikus hittantanári diplomát is szerzett.
Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus, vizsgaelnöki szakértő, mesterpedagógus.
Szakmai tapasztalatát a Budapesti Ward Mária Gimnáziumban történelem és katolikus hittan
tanárként, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen „mentor tanárként” és a jelenlegi munkahelyén, a Szent Margit Gimnáziumban
történelem, hittan tanárként, valamint igazgatóhelyettesként szerezte.
Pályázatában részletesen foglalkozik az iskola történetével. Szakmai helyzetelemzésében az
interneten vagy egyéb papíralapú dokumentációkban fellelhető információkra támaszkodik.
Grafikonok segítségével mutatja be az iskolai diáklétszámot, osztályok számát, az egy tanárra
jutó diákok számát, átlagos osztálylétszámot, érettségizők és bejáró tanulók, valamint a
kollégiumot igénybe vevők számát.
Fejlesztési tervében - nyilván helyismeret hiányában - kevés konkrétumot olvashatunk.
Varga Tiborné:
Varga Tiborné sz. Halász Erika 1960. december 3-án született Devecserben. 1984. júniusában
végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán irodalomtörténelem szakos középiskolai tanárként. Közoktatási vezető szakirányú szakképzettségét a
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karán szerezte meg.

Számtalan szakmai továbbképzésen gyarapította ismereteit, mint pl. „A pedagógusminősítésre való felkészítés”, „Hatékony iskolát mindenkinek! Integrált nevelés az óvodai és az
iskolai gyakorlatban”, Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a
tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői
feladatok ellátására”, „Mindennapi pénzügyeink” Projektmenedzsment tanfolyamok stb.
Szakmai tapasztalatát a Veszprémi Ipari Szakközépiskolában, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
iskolában és a jelenlegi munkahelyén, a Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban szerezte.
1990. óta dolgozik városunk középiskolájában, 19 éve, mint intézményvezető.
Helyzetelemzésében a gyakorlati szakmai tapasztalatokra épít. Vallja, hogy „a pedagógus csak
akkor közvetítheti hitelesen az iskola által felvállalt értékeket, ha maga is azonosul velük, ha
tevékenysége példamutató, ha maga is megfelel azoknak az elvárásoknak, amelyeket
növendékeivel szemben támaszt”. Meggyőződése, mely szerint - siker csak tanulói és tanári
együttműködéssel, a szülői ház háttértámogatásával érhető el – a gyakorlatban is érvényesül.
Jól ismeri az intézményében tanuló gyermekek családi, szociokulturális hátterét, ezért a
fejlesztési tervében megfogalmazott javaslatok konkrétak. (egyéni haladási ütem biztosítása,
átjárhatóság,
tehetséggondozás,
képességfejlesztő
foglalkozások,
pedagógusok
konfliktuskezelő, mentálhigiénés ismeretekkel történő felkészítése stb.)
A középiskolai képzés vonatkozásában továbbra is a „klasszikus gimnázium” értékeit
támogatja, ugyanakkor fontosnak tartja a fejlődés, az új iránti fogékonyság képességét, arra
való folyamatos törekvést. (nyelvi képzés, kapcsolat-építése: Pannon Egyetem, csere-diák
kapcsolat kialakítása, munkába álláshoz szükséges ismeretek átadása, vállalkozóvá válás
segítése stb.)
A mindenkori fenntartójával, valamint a szülőkkel és pedagógustársaival, a tapolcai járás
önkormányzataival és Tapolca Város Önkormányzatával hagyományosan jó kapcsolatot ápol, a
város kulturális életében aktívan részt vesz, minden cselekedetét a lokálpatriotizmus jellemzi.
Pályázata áttekinthető, szakmailag pontos,
megvalósítható. Fejlesztési elképzelései reálisak.

logikusan

felépített,

a

gyakorlatban

Javaslom, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtott pályázati
anyaga, valamint az elmúlt közel 27 évben végzett szakmai, vezetői és közéleti munkája
alapján - a három pályázó közül Varga Tibornét, az intézmény jelenlegi intézményvezetőjét
támogassa a Batsányi János Gimnázium és Kollégium magasabb vezetői feladatainak további
ellátásában.
Kérje az oktatásért felelős minisztert, mint a megbízási jogkör gyakorlóját, hogy a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium magasabb vezetői feladatainak ellátásával Varga Tibornét bízza
meg öt évre. Javasolja a Balatonfüredi Tankerületi Központnak, hogy véleményével járuljon
hozzá, ahhoz, hogy az önkormányzat által támogatott, jelenlegi intézményvezető folytathassa
tovább vezetői munkáját.
A pályázati dokumentáció a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület 56-os szobájában
megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batsányi János
Gimnázium és Kollégium magasabb vezetői feladatainak ellátására kiírt
pályázati felhívásra beérkezett három pályázó - Hampuk Beáta,
Tiszttartó Márk és Varga Tiborné közül - a magas színvonalú szakmai,
pedagógiai, vezetői munkája, a logikusan felépített, konkrét és
megvalósítható célokat megfogalmazó pályázata, valamint Tapolca
város kulturális életében való aktív közreműködése alapján – Varga
Tibornét tartja alkalmasnak az intézmény vezetői feladatainak további
ellátására, vezetői megbízását támogatja.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester
Tapolca, 2017. április 26.
Dobó Zoltán
polgármester

