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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzata fenntartásában lévő Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és 

Kollégium tekintetében második alkalommal került sor 2012-ben magasabb vezető, igazgatói  

állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírására. Az első alkalommal kiírt pályázat 

eredménytelenül zárult, a kiírásban meghatározott 2012. március 25-i határidőre nem érkezett 

pályázat. 

 

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) bekezdése alapján közzétettük 

 a Nemzeti Közigazgatási Intézet, valamint Pápa város hivatalos honlapján. 

A pályázatok beadási határideje 2012. szeptember 15. volt. 

 

A hirdetményben megjelölt határidőre 1 pályázat érkezett: Mitykó János pályázó részéről. 

A benyújtott pályázat a kiírásnak megfelel. 

 

A pályázat beérkezése után nyílt lehetőség a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 

83. § (4) bekezdésében meghatározottak 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    ( 75 fő ) 

 

Igen szavazat     3 

Nem szavazat   72 

Érvénytelen szavazat    0 

 

nem támogatta a pályázó vezetési programjának intézményben történő megvalósítását. 

  

Alkalmazotti közösség  ( 95 fő )  
   

Igen szavazat      3 

Nem szavazat             92 

Érvénytelen szavazat     0 

 

nem támogatta a pályázó kinevezését. 
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Az intézményvezetői pályázattal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján véleményt 

nyilvánított még az intézmény szülői szervezete, amely 6 tartózkodás mellett 25 nem 

szavazattal nem támogatta Mitykó János pályázó igazgatói kinevezését.  

 

Az iskolai Diákönkormányzat 1 igen szavazat és 0 tartózkodás mellett 52 nem szavazattal 

nem támogatta Mitykó János pályázó igazgatói kinevezését.  

 

A Veszprém Megyei Agrárkamara  „a Szakmai önéletrajzban szereplő adatok, a tanulmányok, 

a 18 év szakmai tevékenység, az 5 év vezetői gyakorlat, a vezetői program és egyéb 

mellékletek áttekintését követően a pályázót az igazgatói állás betöltésére alkalmasnak 

találja.” 

 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményében kiemelte, hogy a pályázó 

„egy alapos és jól felépített komplex pályázatot nyújtott be, világosak és támogathatóak a 

céljai.” 

A megfogalmazott tervek közül hiányolják a kamarával való kapcsolattartás fontosságának 

említését, de a pályázattal kapcsolatban kifogást nem emelnek, a kinevezést támogatják.  

 

A Nkt. 97. § (11) bekezdése szerint „E törvény hatálybalépése és 2012. december 31-e között 

a települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény vezetőjének megbízására, 

valamint a megbízás visszavonására vonatkozó jogot a fenntartó gyakorolja.” 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatos iratanyag – nevelőtestület, alkalmazotti közösség, szülői 

szervezet, diákönkormányzat üléséről készült jegyzőkönyvek, szakmai kamarák véleményei - 

a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjében megtekinthető. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a pályázatot figyelembe véve, a pályázó személyes 

meghallgatását követően, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék. 

 

Az előterjesztést összeállította: Horváthné Farkas Andrea 

     köztisztviselő     

 

Pápa, 2012. október 19.      

 

 

   

     Dr. Áldozó Tamás sk. 

            polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Határozati javaslat 
 

A. változat 
 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 67. §-ában és 97. § (11) bekezdésében, valamint  a közalkalmazottak jogállásáról 

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

végrehajtásra kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában foglaltak alapján a Pápai 

Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezető, igazgatói feladatainak 

ellátásával Mitykó Jánost bízza meg.  

 

A magasabb vezetői megbízás időtartamát 2012. október 25-től 2017. július 31-ig határozza 

meg. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatban szükséges 

munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 

 

B. változat 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. tv. 67. §-ában és 97. § (11) bekezdésében, valamint  a közalkalmazottak jogállásáról 

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

végrehajtásra kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rend.  5.§-ában foglaltak alapján nem támogatja 

Mitykó János megbízását a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium magasabb 

vezető, igazgatói feladatainak ellátásával.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a fentiekkel kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: azonnal   

Felelős: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

 

 


