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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Veszprémi Tankerületi Központ az általa fenntartott Veszprém Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének (továbbiakban: VMPSZ Tapolcai Tagintézmény) 
tagintézményvezetői beosztására pályázatot írt ki.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt., továbbiakban: 
Törvény) 68. § (1) bekezdése értelmében „a tankerületi központ által fenntartott köznevelési 
intézmény, többcélú intézmény vezetőjét - az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, 
személyek és a 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 Törvény 83.§ (4) bekezdése alapján 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 Veszprémi Tankerületi Központ eleget tett e törvényi kötelezettségének. 
 
A pályázati felhívásra egy pályázó, a VMPSZ Tapolcai Tagintézményének jelenlegi vezetője, 
Fodorné Csöglei Erika pályázott. 
 
Pályázati anyaga a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 56-os irodájában megtekinthető. 
 
Fodorné Csöglei Erika 1983. óta dolgozik Tapolcán gyógypedagógus-logopédusként, 1996-
tól intézményvezetőként. 



Lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy az intézményben - az elmúlt évek sok-sok 
változása ellenére - a szakmai munka, a szülők és gyermekek megsegítése zavartalanul folyt. 
Pályázatában a szakmai helyzetelemzés, a tagintézmény infrastrukturális, személyi 
adottságainak bemutatása és az ezekre épülő fejlesztési elképzelések konkrét, személyes 
tapasztalatokon alapulnak. 
 
Fodorné Csöglei Erika sokoldalú képzettséggel, több évtizedes szakmai tapasztalattal és 
vezetői gyakorlattal rendelkezik. 
Eddigi munkája, valamint vezetői programja alapján alkalmas a szakszerű és jogszerű 
intézményi működés biztosítására, a szakmai munka továbbfejlesztésére. 
 
A kinevezés véleményezésére vonatkozó felkérés a 2019. június 21-i képviselő-testületi ülés 
után érkezett meg a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalba. Tekintettel arra, hogy a 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre 2019. június hónapban már nem kerül sor, az 
előterjesztést rendkívüli képviselő-testületi ülésen tudjuk csak megtárgyalni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai 
Tagintézményének tagintézményvezetői beosztására 
pályázó Fodorné Csöglei Erikát, a vezetési programja, 
valamint a több évtizedes lelkiismeretes szakmai munkája 
alapján, alkalmasnak tartja a szakszerű és jogszerű 
intézményi működés biztosítására, a szakmai munka 
továbbfejlesztésére. 
Tagintézményvezetői megbízását támogatja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatban 
kialakított véleményt a Veszprémi Tankerületi Központ 
részére 2019. július 15-ég küldje meg. 
 
Határidő: 2019. július 15.  
Felelős: polgármester 

 
Tapolca, 2019. június 26.      
           Dobó Zoltán 
            polgármester 
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