21. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/575-1/2016.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Stolár Mihály Ferenc intézményvezetői megbízásának véleményezése

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné közoktatási referens

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Meghívandó:

Szauer István tankerületi igazgató
Stolár Mihály Ferenc intézményvezető
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Szász Márton Általános Iskola (8300 Tapolca, Iskola u. 5.) intézményvezetőjének, Stolár
Mihály Ferenc intézményvezető úrnak az intézményvezetői megbízása 2017. augusztus 1-jén
lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (4) bekezdés
h) pontja alapján „a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és
megbízásának visszavonásával összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt
beszerzi a működtető önkormányzat véleményét.”
Az Nkt. 67. § (7) bekezdése szerint „Az intézményvezető kiválasztása – ha a törvény másképp
nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az
intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés
hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően
a pályázat kiírása kötelező.”
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerületének tájékoztatása alapján
a fenntartó pályázat mellőzésével kívánja az igazgató urat megbízni a Szász Márton Általános
Iskola intézményvezetői feladatainak további ellátására.
Stolár Mihály intézményvezető úr nagy gyakorlattal és szakmai felkészültséggel végzi a
munkáját. Az intézmény partnereivel, szülőkkel, intézményvezetőkkel, fenntartójával,
valamint a működtető önkormányzattal korrekt kapcsolatot ápol.
Tapolca Város Önkormányzata Stolár Mihályt alkalmasnak tartja a további intézményvezetői
feladatok ellátására.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerületének KLIK/178/13983/2016. ügyiratszámú levele az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §
(4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési
joga alapján Stolár Mihály Ferenc intézményvezetőt
alkalmasnak tartja a szakszerű és jogszerű intézményi
működés biztosítására, a szakmai munka tovább
fejlesztésére, ezért intézményvezetői megbízását
támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2016. november 14.
Dobó Zoltán
polgármester

