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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2016. november 17-i rendkívüli ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy: Intézményvezető ismételt megbízása pályázat mellőzésével. 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:  Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: - 

 

 

 

 

A határozat-tervezet törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

 

Bérczes Beáta    Sándor Tamás    dr. Ignácz Anita Éva 

jogi előadó          aljegyző      jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerületének vezetője arról tájékoztatta  

Várpalota Város Polgármesterét, hogy a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola  

intézményvezetőjének, Fenyvesi Zoltán igazgató úrnak a vezetői megbízása 2017.  augusztus 1-jén 

lejár. 

 

Fenyvesi Zoltán igazgató jelenleg első vezetői ciklusát tölti. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. Törvény (továbbiakban: Nkt.) 2012. szeptember 1-jétől hatályban lévő előírásai alapján 

lehetséges az intézményvezető pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízása az intézményvezető 

második vezetői ciklusára. 

 

Az Nkt. 67. § (7) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 

"Az intézményvezető kiválasztása – ha e 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 a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az Nkt. 67. § (7) bekezdésében foglaltak szerinti 

nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a 

nevelőtestület legalább kétharmada egyetért. 

 

Tekintettel arra, hogy az iskola jelenlegi vezetője, Fenyvesi Zoltán az intézményvezetői feladatok 

ellátásához szükséges, a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott feltételeknek megfelel és az 

intézményvezetői feladatokat a jogszabályi előírások betartásával körültekintően látja el, javasolom, 

hogy a képviselő-testület pályázat kiírása nélkül Fenyvesi Zoltán megbízását támogassa a jelenlegi 

intézményvezetői megbízás lejártát követő öt éves időtartamra. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem, hogy az előterjesztés és a határozat-tervezet megvitatása után hozza meg döntését! 

 

 

Várpalota, 2016. november 7. 

  

 

 Campanari-Talabér Márta 

 polgármester 

 

 

 



Várpalota Város Önkormányzati 
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8100. Várpalota Gárdonyi G. u. 39. 
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A Képviselő-testület 2016. november 17-i rendkívüli ülésén meghozta a következő határozatot: 

 

 

…./2016. (XI. 17.) képviselő-testületi 
h a t á r o z a t : 

 
 

 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ kezdeményezésére megtárgyalta Fenyvesi Zoltán, a Thuri György Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének ismételt megbízását és úgy foglal állást, 

hogy – amennyiben Fenyvesi Zoltán megbízásával szemben törvényi kizáró ok nem áll fenn 

– ez esetben az ismételt intézményvezetői megbízásával egyetért. 

 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete részére 

küldje meg. 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

  a végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna 

           személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

 

Várpalota, 2016. november 17. 

 

 

 

 
 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

          polgármester                                                              jegyző 
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