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Előterjesztés 
Székesfehérvári Tankerületi Központ intézkedéseinek véleményezéséről 

 
1. előterjesztés száma: 146/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 
- 2. melléklet: Székesfehérvári Tankerületi Központ kérelme 

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

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Székesfehérvári Tankerületi Központ tankerületi igazgatója megkereste önkormányzatunkat 
azzal, hogy a képviselő-testület alakítsa ki véleményét két intézmény jelenlegi igazgatójának pá-
lyázat mellőzésével történő intézményvezetői megbízásáról. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. §-a szerint a köznevelési intézmény 
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy vélemény-
ének kialakítása előtt beszerzi a fenntartó vagyonkezelésében levő ingatlan tulajdonos önkor-
mányzatának véleményét. 

Az két intézmény: 

1. Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola (Bicske, Hősök tere 5/b.) 
intézményvezető: Bokros Ilona 
 

2. Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola (Bicske, Szent István u. 6.) 
intézményvezető: Ádám Annamária 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozatok elfoga-
dását. 
 
Bicske, 2017. május 8. 

        Pálffy Károly 
        polgármester 
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1. melléklet a 146/2017. számú előterjesztéshez 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárgy: Székesfehérvári Tankerületi Központ intézkedéseinek véleményezéséről 
 
 
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 egyetért és támogatja Bokros Ilona ismételt megválasztását a Bicskei József Attila  
Általános Iskola és Szakiskola intézményvezetőjének, 

 egyetért és támogatja Ádám Annamária ismételt megválasztását a Bicskei Prelúdium 
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének. 

 
Határozat: 2017. május 31. 
Felelős: polgármester 
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