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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

 2018. november 29-i ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy: A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói állására 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 Veszprémi Tankerületi Központtól 2018. november 12-én TK/178/02661-11/2018. számon 

intézményvezetői pályázat benyújtása tárgyban véleményezési eljárásra felkérés érkezett.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján 

az intézményvezetői pályázatokhoz ki kell kérni az ingatlan tulajdonos önkormányzatának 

véleményét. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására írtak ki 

pályázatot, amelyre a határidőig egy pályázat érkezett: 

 

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására Szedlák Bernadett, az 

intézmény jelenlegi főigazgató helyettese nyújtott be pályázatot. 

 

Szedlák Bernadett pályázatának véleményezése 

 

A vezetői megbízás feltételeinek (végzettség, szakvizsga, szakmai gyakorlat) a pályázó 

megfelel. A szükséges iratokat, igazolásokat pályázó csatolta a pályázatához. 

 

Szedlák Bernadett benyújtott pályázata az alaki és formai követelményeknek megfelel, 

tartalmazza a pályázati kiírásban előírt helyzetelemzést és az arra épülő fejlesztési 

elképzeléseket. A belső pályázó helyzeti előnye révén, nagyfokú helyismerettel rendelkezik, 

pontosan tisztában van az intézmény erőforrásaival, lehetőségeivel és reális elképzeléseket 

fogalmaz meg azok bővítésére. A pályázatban megfogalmazott célok megfelelnek a kor 

követelményeinek, az intézmény folyamatos fejlődését, megújulását célozzák.  

 

A főigazgatói pályázat erénye, hogy egyenlő hangsúlyt fektet az egyes területekre, az 

intézmény sikeres és hatékony működtetéséhez szükséges valamennyi terület elemzésére 

kitér.  

 

A minőségi fejlődést a hagyományok megtartásával, az új, sikeres kezdeményezésekre 

támaszkodva kívánja megvalósítani.  

 

A véleménykérő levél, valamint a vezetői pályázat 2018. november 12-én érkezett meg a 

Várpalotai Polgármesteri Hivatalba, és a Veszprémi Tankerületi Központ Várpalota Város 

Önkormányzati Képviselő-testületének véleményét 2018. december 13-ig kéri. 

 

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

 

A vezetői pályázat megtekinthető a Szervezési, Intézményirányítási és Szociális Iroda 

humánügyi referensénél. 

 

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

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói állásának betöltésére Szedlák Bernadett által 

beadott pályázat véleményezéséről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék! 

 

Várpalota ,  2018. november 13. 

 

 

Campanari-Talabér Márta 

polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2018. (XI.29.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerve a Veszprémi Tankerületi 

Központ fenntartásában működő Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói 

állásának betöltésére benyújtott pályázatot, az alábbi véleményt fogalmazza meg: 

Szedlák Bernadett megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A pályázat 

tartalmazza az intézmény helyzetelemzésre épülő vezetői és fejlesztési programját, a pályázó 

szakmai önéletrajzát. 

2.) a) változat 

A Képviselő-testület támogatja Szedlák Bernadett főigazgatói kinevezését a Veszprém 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat élére. 

      b) változat 

A Képviselő-testület nem támogatja Szedlák Bernadett főigazgatói kinevezését a 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat élére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Veszprémi 

Tankerületi Központ részére. 

 

Határidő: Határozat megküldésére 2018. december 13. 

Felelős: Campanari- Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

Várpalota  2018. november 29. 

 

 

 

 

Campanari- Talabér Márta     dr. Ignácz Anita Éva 

         polgármester       jegyző 
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