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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Veszprémi Szakképzési Centrum (továbbiakban: VSZC) a Gönczy Pál Szakközépiskola és 
Szakiskola tagintézményvezetői feladatainak ellátására 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 
pöntés meghozatalához rendelkezésre áll. 
 
A pályázati kiírásra egy fő, Hampuk Beáta adta be a pályázatát. 
 
Önkormányzatunkhoz megküldött pályázata tartalmazza a pályázati kiírásban szereplő és a 
vélemény kialakításához szükséges valamennyi információt és dokumentumot. A dokumentum 
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 56-os irodájában tekinthető meg. 
 
Hampuk Beáta 1962. november 1-jén született Kaposváron. 
A 1984-ben végzett a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító és 
könyvtárosként. 2000. júniusában a Veszprémi Egyetemen német nyelv - és irodalom szakos 
középiskolai tanárrá nyilvánítják. Közoktatási vezető szakirányú szakképzettségét a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szerezte. 
 
 
Dolgozott német nyelvtanárként, szakértőként, érettségi vizsgaelnökként. 
2015. március 16-ától a Pető András Főiskola német nyelv és irodalom szakos tanára, valamint 
a Rektori Hivatal vezetője. 



2017. novemberétől a budapesti Tamási Áron Két Tannyelvű Gimnáziumban dolgozik. 
 
A tagintézmény vezetésére vonatkozó stratégiai programjában a kulcskompetenciák 
fejlesztésére, az alkalmazkodásra és új ismeretek befogadására képes, az alapvető társadalmi 
normákat betartó, jól kommunikáló tanulók nevelésére helyezi a hangsúlyt. 
 
Az intézményben folyó hatékony nevelőmunka feltételeként a feszültségmentes, befogadó és 
elfogadó munkahelyi légkört határozza meg. A nyitott iskola elvét vallja, az eredményes 
nevelőmunkát elképzelhetetlennek tartja a szülők aktív, segítőkész részvétele nélkül. 
Feladatként határozza meg a tanulók személyiségfejlesztését, motivációjuk erősítését, és nem 
utolsó sorban hátrányaik leküzdését.  
 
Pályázata elméleti jellegű, az intézmény infrastruktúrájára vonatkozóan kevés konkrétummal. 
szolgál.  
 
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) bekezdésében biztosított véleményezési joga alapján, 
Hampuk Beáta pályázatáról az alábbi véleményt alakította 
ki: 
A pályázat a szakmai stratégiai feladatok meghatározása, 
valamint a tanítás tanulás tárgyi- személyi feltételeinek 
fejlesztését illetően, általános és elméleti jellegű. A 
jövőbeni feladatokat meghatározó helyzetelemzést 
nélkülözi. 
 
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a döntésről a 
Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatóját értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2018. április 25.     
 
 
         Dobó Zoltán 
           polgármester 
 
 
 


	ELŐTERJESZTÉS

