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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ), mint fenntartó, 
2018. február 27-én a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola magasabb vezetői beosztására 
pályázatot írt ki. A pályázat benyújtási határideje 2018. március 29-én lejárt. 
 
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 pályázati felhívásra egy pályázó, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola jelenlegi 
intézményvezetője, Bajner Imre úr nyújtotta be pályázatát. 
 
Önkormányzatunkhoz megküldött pályázata tartalmazza a pályázati kiírásban szereplő és a 
vélemény kialakításához szükséges valamennyi információt és dokumentumot. 
 



Bajner Imre 1970. július 30-án született Sümegen. Főiskolai oklevelét 1993-ban szerezte az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán. 1999-ben a Janus Pannonius 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanárrá avatták. 
Tanulmányait a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karán folytatta, ahol 2009-ben közoktatási vezető és pedagógus 
szakvizsgát igazoló oklevelet kapott. 
 
Számtalan szakmai továbbképzésen gyarapította ismereteit, pl. Múzeumpedagógia, Hon és 
Népismeret, Sulinet digitális Tudásbázis használatának lehetőségei, Tanügyigazgatási auditor-
képzés, Tanfelügyeleti szakértők felkészítése a pedagógiai szakmai ellenőrzésre stb. 
 
Közel 25 éves általános iskolai tanári, ebből 10 éves vezetői, valamint 3 éves szakértői, 
tanfelügyelői szakmai gyakorlattal rendelkezik. A mindenkori fenntartójával, a szülőkkel és 
pedagógustársaival, Tapolca Város Önkormányzatával jó kapcsolatot ápol, aktív résztvevője a 
város közéletének. Pályázata áttekinthető, helyzetelemzése konkrét tényeken alapul, vezetői 
programja szakmailag pontos, logikusan felépített, a gyakorlatban megvalósítható. Fejlesztési 
elképzelései reálisak. 
 
Javaslom, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtott pályázata, 
valamint az elmúlt közel 25 évben végzett szakmai, vezetői és közéleti munkája alapján - 
Bajner Imrét, az intézmény jelenlegi vezetőjét támogassa a Tapolcai Bárdos Lajos Általános 
Iskola magasabb vezetői feladatainak további ellátásában. 
 
A pályázati dokumentáció a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 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 Bajner Imrét - a 
magas színvonalú szakmai, pedagógiai, vezetői munkája, a logikusan 
felépített, konkrét és megvalósítható célokat megfogalmazó pályázata, 
valamint Tapolca város közéletében való aktív közreműködése alapján -
alkalmasnak tartja a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
intézményvezetői feladatainak ellátására, megbízását támogatja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Balatonfüredi 
Tankerületi Központ igazgatóját. 
 
Határidő: 2018.  május 07. 
Felelős: polgármester 
 
Tapolca, 2018. április 24. 
 
 

        Dobó Zoltán 
        polgármester 
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