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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. május 25-ei ülésére 
 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
  

 

 

 

Tárgy: A Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

tagintézmény-vezetői beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezése 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

  Humán Erőforrás Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

Bérczes Beáta                               Sándor Tamás                 dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                        aljegyző         jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Pápai Szakképzési Centrumtól 38-6/2017/3. számon tagintézmény vezetői pályázat benyújtása 

tárgyban véleményezi eljárásra felkérés érkezett.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdése alapján az 

intézményvezetői pályázatokhoz ki kell kérni az ingatlan tulajdonos önkormányzat véleményét.  

A Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői 

beosztására írtak ki pályázatot, amelyre a határidőig Hajdu István nyújtott be pályázatot.  

 

Hajdu István pályázatának véleményezése: 

 

Hajdu István benyújtott pályázata az alaki és formai követelményeknek megfelel, nagyon részletes, 

minden oktatási-nevelési területre kiterjed.  

 

Hajdu István benyújtott pályázata tartalmazza a helyzetelemzést és az arra épülő fejlesztési 

elképzeléseket. Pályázatából megismerhető az intézmény oktatási-nevelési struktúrája. A belső 

pályázó helyzeti előnye révén, nagyfokú helyismerettel rendelkezik, pontosan tisztában van az iskola 

erőforrásaival, lehetőségeivel és reális elképzeléseket fogalmaz meg azok bővítésére. 

 

Fejlesztési tervében szerepel az oktató-nevelő munka, a gazdálkodás és a pénzügyi feltételek javítása, 

valamint a tárgyi feltételek fejlesztése A pályázatban megfogalmazott célok megfelelnek a kor 

követelményeinek, az intézmény folyamatos fejlődését, megújulását célozzák. 

 

A vezetői pályázat erénye, hogy egyenlő hangsúlyt fektet az egyes területekre, az intézmény sikeres és 

hatékony működtetéséhez szükséges valamennyi terület elemzésére kitér. 

 

Pályázatában hangsúlyos szerepet kap a tehetséggondozás mellett a problémás tanulókkal való 

foglalkozások szervezése. Lehetőségeket keres a megváltozott összetételű, nagyon eltérő értelmi 

képességű és magatartású tanulókat magába foglaló diákság hatékony, eredményes fejlesztésére, 

nevelésére. 

 

A közös cél érdekében a munkaközösség vezetők bázisára kíván építeni. Fontosnak tartja az egyéni 

fejlődést és egyéni szerepvállalást, mert ezek segítik az eredmények elérését. 

 

A pályázó jelezte, hogy nem kéri az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalását.  

 

A vezetői pályázat az előterjesztés mellékletét képezi.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak figyelembe vételével a Pápai Szakképzési 

Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására Hajdu 

István által benyújtott pályázat véleményezéséről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

Várpalota ,  2017. május 09. 

 

 

          Campanari-Talabér Márta 
polgármester 
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VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI Határozati javaslat 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.  

Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. május 25-ei ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

…../2017. (V. 25.) képviselő-testületi 
 

h a t á r o z a t o t: 
 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerve a Pápai Szakképzési 

Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására 

benyújtott pályázatot, az alábbi véleményt fogalmazza meg:  

 

a) változat: 

A Képviselő-testület támogatja Hajdu István tagintézmény vezetői kinevezését a Pápai 

Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma élére. 

 

b) változat: 

A Képviselő- testület nem támogatja Hajdu István tagintézmény vezetői kinevezését a 

Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma élére. 

 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Pápai 

Szakképzési Centrum részére. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásában közreműködik: 
 Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

Várpalota,  2017. május 25. 

 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 


