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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Intézményvezetői kinevezéshez javaslat 

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette:  Ughy Jenőné jegyző 

Megtárgyalja:  Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 

Meghívandó: Tóth Mária, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai
Tankerületének Igazgatója

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület Igazgatója levélben keresett
meg azzal, hogy a Tapolcai Általános Iskola igazgatójának, Bajner Imre Tamásnak az
intézményvezetői kinevezése 2013. június 30-án lejár.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) 
bekezdése alapján az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat alapján történik. A 
pályáztatás mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a 
nevelőtestület egyetért. A Tapolcai Általános Iskola nevelőtestülete 2013. március 27-én 
tartott értekezletén titkos szavazással nyilvánított véleményt arról, hogy az
intézményvezetői beosztás betöltése pályázat kiírása nélkül, a jelenlegi intézményvezető, 
Bajner Imre Tamás további 5 éves megbízásával történjen. A nevelőtestületi szavazásról 
szóló döntés eredményét és a tankerületi igazgató támogató véleményét elküldték a
budapesti központba. Az intézményvezetői munkakör betöltéséhez tehát pályázat kiírására 
nem került sor.
Az Nkt. 68. § (1) bekezdése alapján az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
nevelési – oktatási intézmény esetén a nevelőtestület, a fenntartó és az intézmény székhelye 
szerint illetékes települési önkormányzat véleményének kikérésével az intézményvezetőt az 
oktatásért felelős miniszter bízza meg 5 évre. A fenti jogszabály értelmében tehát Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő – testülete véleménye is szükséges az intézményvezetői 
munkakör betöltéséhez.

Tisztelt Képviselő – testület! 

Bajner Imre Tamás Budapesten az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán történelem – földrajz 
szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett 1993-ban. Ebben az évben már Tapolcán a
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Batsányi János Általános Iskolában kezdte el tanári munkáját, majd később az iskola 
igazgatója lett. Folyamatosan különféle akkreditált továbbképzéseken vett részt, majd az
iskolai minőségirányítási csoport tagjaként az iskolai élet minden területét megismerte. 
Tanítványai tanulmányi versenyeken jelentős helyezéseket értek el, történelem tanárként 
pedig a városi kulturális rendezvényeken is aktívan részt vett. 2008. júliusától a képviselő – 
testület döntése alapján töltötte be a Tapolcai Általános Iskola igazgatói – intézményvezetői 
munkakört. Munkáját lelkiismeretesen, becsülettel végzi, a szülők, tanulók kedvelik. 
Tevékenységével a képviselő testület, és a lefolytatott szavazás alapján a nevelőtestület is 
elégedett. Ezek alapján az intézményvezetői munkakör betöltésére javasolom.  

Kérem a Tisztelt Képviselő – testülete, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
egyetért azzal, hogy az oktatásért felelős miniszter Bajner 
Imre Tamás jelenlegi iskolaigazgatót bízza meg további 5
évre a Tapolcai Általános Iskola intézményvezetői 
feladatainak ellátásával.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester, jegyző 

Tapolca, 2013. június 13.

Császár László
polgármester


