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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Személyi ügyek 

I. Közoktatási intézmények vezetői állására kiírt pályázatok elbírálása 

II. Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács megalakítása  

 

 

Előadó:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     I. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel:  89/324-585 

Fax:  89/515-083  

E-mail :  polgarmester@papa.hu   

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában lévő  oktatási és nevelési intézmények közül   

 

 az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,  

 a Munkácsy Mihály Általános Iskola, valamint  

 a Tarczy Lajos Általános Iskola  

 

tekintetében került sor 2011-ben magasabb vezető, igazgatói  állás betöltésére  vonatkozó 

pályázat kiírására. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 23. §-a 

alapján az intézményvezetői megbízatás magasabb vezetői beosztásnak minősül, mely 

pályázat útján tölthető be. A pályázati feltételek meghatározása a Közoktatásról szóló  1993. 

évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Kotv.) 18. §-ában, valamint a Kjt közoktatási intézményekben 

történő végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján történt. 

 

A pályázati hirdetmény megjelent a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában,  

továbbá a Kjt. 20/A.  § (4) alapján közzétételre került a  Nemzeti Közigazgatási Intézet, 

valamint Pápa város hivatalos honlapján. 

A pályázatok beadási határideje 2011. május 15. volt. 

 

1. 

A Munkácsy Mihály Általános Iskola magasabb vezető igazgatói állására a pályázati 

hirdetményben megjelölt határidőre 1 pályázat érkezett: Egyházi Viktorné pályázó részéről. 

A benyújtott pályázat a kiírásnak megfelel. 

 

A pályázat beérkezése után nyílt lehetőség a Kotv. 102 § (3) bekezdésében meghatározott 

jogosultak részére a véleményezési jog gyakorlására. 

A törvényben kötelezően előírt véleményezőkön kívül a pályázatok benyújtási határidejéig 

más szervezet nem jelezte véleménynyilvánítási szándékát. 

  

A benyújtott pályázat véleményezése az alábbiak szerint alakult: 

  

Nevelőtestület    ( 46 fő ) 

 

Igen szavazat   40 

Nem szavazat     5 

Érvénytelen szavazat    1 

 

támogatta a pályázó vezetői programjának intézményben történő megvalósítását. 
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Alkalmazotti közösség  ( 54 fő )  

   

Igen szavazat    45 

Nem szavazat               8 

Érvénytelen szavazat     1 

 

támogatta a pályázó kinevezését. 

 

Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján véleményt 

nyilvánított még az intézmény szülői szervezete, a Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat, az 

intézményben működő szakmai munkaközösségek, továbbá a Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezetének, valamint a Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi alapszerve.  

Valamennyi véleményezésre jogosult szervezet támogatta a pályázó kinevezését.  

 

2. 

Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói 

állására a pályázati hirdetményben megjelölt határidőre 2 pályázat érkezett:  

- Balatoniné Horváth Sarolta 

- Heizer Zoltánné pályázók részéről.  

 

A benyújtott pályázatok a kiírásnak megfelelnek.  

 

Határidőn túl – 2011. május 19-én - 1 pályázat érkezett dr. Magocsa László pályázó részéről, 

melyet a bélyegző szerint 2011. május 16-án Baján adtak postára.   

 

A pályázatok  beérkezése után nyílt lehetőség a Kotv. 102 §. (3) bekezdésében meghatározott 

jogosultak részére a véleményezési jog gyakorlására a 2 határidőre beérkezett pályázat 

tekintetében. 

A törvényben kötelezően előírt véleményezőkön kívül a pályázatok benyújtási határidejéig 

más szervezet nem jelezte véleménynyilvánítási szándékát. 

 

A pályázatok véleményezése az alábbiak szerint alakult: 
  

Nevelőtestület ( 38 fő) 

 

A pályázó vezetői programjának intézményben történő megvalósítását az alábbiak szerint 

támogatta:  

 

Balatoniné Horváth Sarolta    0 szavazat   

 Heizer Zoltánné    37 szavazat     

 Tartózkodás       0 szavazat 

Érvénytelen szavazat      1 szavazat 
 

Alkalmazotti közösség ( 45 fő) 
  

Balatoniné Horváth Sarolta     0 szavazat     

Heizer Zoltánné   44 szavazat 

 Tartózkodás        0 szavazat 

Érvénytelen szavazat      1 szavazat 

 

 támogatta a pályázó kinevezését. 



Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján véleményt 

nyilvánítottak még a szakmai munkaközösségek, az iskolai diákönkormányzat, és szülői 

szervezet, valamint a Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi alapszerve.  

E szervezetek egyhangúlag Heizer Zoltánné pályázó kinevezését támogatták.  

 

3.  

A Tarczy Lajos Általános Iskola igazgatói állására a pályázati hirdetményben megjelölt 

határidőre 1 pályázat érkezett: Venczel Csaba pályázó részéről.  

 

A benyújtott pályázat a kiírásnak megfelel.  

 

A pályázat beérkezése után nyílt lehetőség a Kotv. 102. § (3) bekezdésében meghatározott 

jogosultak részére a véleményezési jog gyakorlására.  

A törvényben kötelezően előírt véleményezőkön kívül a pályázatok benyújtási határidejéig 

más szervezet nem jelezte véleménynyilvánítási szándékát. 

 

A pályázat  véleményezése az alábbiak szerint alakult: 
 

Nevelőtestület ( 60  fő) 

Igen szavazat     52   

 Nem szavazat      8     

 Tartózkodás     0 

Érvénytelen szavazat    0 

 

támogatta a pályázó vezetői programjának intézményben történő megvalósítását. 
 

Alkalmazotti közösség ( 69   fő) 
 Igen szavazat      56 

 Nem szavazat     13 

 Tartózkodás     0 

Érvénytelen szavazat    0  

 

támogatta a pályázó kinevezését. 

 

Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján véleményt 

nyilvánítottak még a szakmai munkaközösségek továbbá a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat, valamint a Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi alapszervezete.  

E szervezetek a pályázó kinevezését támogatták. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos iratanyag – nevelőtestületek, szülői szervezetek, szakmai 

munkaközösségek véleményei, jegyzőkönyvek stb. - a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri 

Kabinetjében megtekinthető. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a pályázatokat figyelembe véve, a pályázók 

személyes meghallgatását követően, az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

Az előterjesztést összeállította: Horváthné Farkas Andrea 

     köztisztviselő     

Pápa, 2011. június 27.       

Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 



Határozati javaslat 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közoktatásról szóló többször módosított 

1993. évi LXXIX. tv. 18. §-ában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 

1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában, valamint a Kjt. közoktatási intézményekben történő 

végrehajtásra kiadott többször módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában foglaltak 

alapján a 

 

1. Munkácsy Mihály Általános Iskola magasabb vezető, igazgatói feladatainak 

ellátásával Egyházi Viktornét bízza meg. A magasabb vezetői megbízás időtartamát 

2011. augusztus 1-jétől 2016. július 31-ig határozza meg. 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban 

szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

 Határidő: 2011. július 31.  

 Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

2. az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

magasabb vezető  igazgatói feladatainak ellátásával Balatoniné  Horváth Saroltát bízza 

meg. A magasabb vezetői megbízás időtartamát 2011. augusztus 1-jétől 2016. július 

31-ig határozza meg. 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban 

szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2011. július 31.  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

3. az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

magasabb vezető  igazgatói feladatainak ellátásával Heizer Zoltánnét bízza meg. A 

magasabb vezetői megbízás időtartamát 2011. augusztus 1-jétől 2016. július 31-ig 

határozza meg. 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban 

szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2011. július 31.  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

4. a Tarczy Lajos Általános Iskola magasabb vezető igazgatói feladatainak ellátásával 

Venczel Csabát bízza meg. A magasabb vezetői megbízás időtartamát 2011. augusztus 

1-jétől 2016. július 31-ig határozza meg. 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban 

szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: 2011. július 31.  

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 



PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE     II. 

8500 PÁPA, Fő u. 12. 

Tel: 89/515-000 

Fax: 89/515-083  

E-mail: polgarmester@papa.hu 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 95/1997. (V.20.) határozatával döntött a 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács létrehozásáról. E határozat értelmében a Tanács 

megbízatása a képviselőtestület megbízatásának időtartamáig szól. A Tanács elnevezését - 

munkájának szakértői jellegére tekintettel - a képviselőtestület Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Tanácsadó Testületre módosította. A Képviselőtestület korábbi döntésében 

meghatározta a Tanácsadó Testület személyi összetételét is.  

 

Fentieknek megfelelően javasolom, hogy a Képviselőtestület a Tanácsadó Testület  

 

elnökének:  Bocskay László önkormányzati képviselőt 

 

tagjainak:  -  Pápa Városi Rendőrkapitányság vezetőjét,  

- Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága vezetőjét 

- Pápa városban működő vám- és pénzügyőri kirendeltség vezetőjét,  

- Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

Gondozási Központjának vezetőjét 

- Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének vezetőjét 

- Pápa Városi Polgárőrség elnökét 

- Grőber Attila önkormányzati képviselőt és 

- Erőss Bulcsú önkormányzati képviselőt  

 

válassza meg, akik az előzetes felkérést elfogadták. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó 

Testület tagjainak megválasztására vonatkozó előterjesztést fentiek szerint szíveskedjen 

elfogadni. 

 

Összeállította: dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 

 

Pápa, 2011. június 30. 

 

 Dr. Áldozó Tamás sk. 

       polgármester 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Tanácsadó Testület elnökét és tagjait a képviselőtestület megbízatásának időtartamára az 

alábbiak szerint választja meg: 

 

A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Testület 

 

elnöke:  Bocskay László önkormányzati képviselő 

 

tagjai: - Pápa Városi Rendőrkapitányság vezetője,  

- Pápa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának vezetője 

- Pápa városban működő vám- és pénzügyőri kirendeltség vezetője,  

- Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 

Gondozási Központjának vezetője 

- Pápa Város Önkormányzata Közterület-felügyeletének vezetője 

- Pápa Városi Polgárőrség elnöke 

- Grőber Attila önkormányzati képviselő és 

- Erőss Bulcsú önkormányzati képviselő. 

 

A Képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatban a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős:  Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 Dr. Nagy Krisztina osztályvezető 

 


