
 
 

Előterjesztés 
 

Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközép-
iskola tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése 

 
 

1. előterjesztés száma: 138/2019. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné dr. Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet: határozati javaslat 
2. melléklet: Vezetői program 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottság 
6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

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

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-
táról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum, mint fenntartó a jogszabályi előírások alapján a Székes-
fehérvári SZC Vajda János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a jelenlegi 
igazgató öregségi nyugdíjazása miatt tagintézmény-vezetői pályázatot írt ki. 
 
A Nkt. 83.§ (3) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízá-
sával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt 
beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. 
(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése előtt ki kell kérni: 
a) az intézmény alkalmazotti közössége, 
b) az óvodaszék, az iskolaszék, 
c) a szülői szervezet, 
d) az iskolai diákönkormányzat, 
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési 
joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi 
önkormányzat, 
f) szakképző iskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, 
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős mi-
niszter, 
h) a vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét. 



 
 

 
A fent hivatkozott törvényi előírásnak megfelelően Kulcsár Szilvia főigazgató levélben felkérte  
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy alakítsa ki véleményét a vezetői prog-
ramról. 
 
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bottlik Zoltán vezetői programját megküldte, amely az 
előterjesztés 2. számú melléklete. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Bicske, 2019. június 5. 
 
    Tisztelettel: 
 
        Pálffy Károly 
         polgármester 
 
 
1. melléklet a 138/2019. előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 
tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Székesfehérvári SZC Vajda János Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Szakközépiskola tagintézmény-vezetői pályázattal kapcsolatban Bottlik 
Zoltán vezetői programját megismerte, pályázatát támogatja. 
 

 
Határozat: 2019. június 30. 
Felelős: polgármester 



2 .  m e l l é k l e t
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