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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában  

működő Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  (4090 Polgár, Zólyom u. 14.) 

Intézményvezető magasabb vezető álláshelyének betöltésére  2016. október 1. napjával 

pályázatot írt ki.   A pályázat beadási határideje:  2016. november  1. volt. 

A pályázati kiírásra egy  pályázat került benyújtásra Bene Lászlóné  személyében.  A pályázat 

anyagát  a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének Igazgatója  

2016. november 9.-én  küldte  meg részünkre  és  hivatkozással a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC.  törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (4)  bekezdésére  kérte  a működtető 

önkormányzat véleményezését.  

A Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola  elválaszthatatlan része  településünknek, azonban a 

város önkormányzatának korábbi fenntartói feladatköre 2013. január 1-jétől állami fenntartásba 

került, s jelenleg az iskola tekintetében csak  a működtetői feladatok ellátására korlátozódik. 

 

Az Nkt.  68. §-a értelmében „az állami intézményfenntartó központ által fenntartott intézmény” 

vezetőjét „az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre”. 

Polgár Város Önkormányzata, mint működtető önkormányzat a nevelési-oktatási intézmények 

működtetéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 191. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a benyújtott pályázat részét képező 

vezetési program tekintetében rendelkezik véleményezési joggal, mely az előterjesztés 

mellékletét képezi. 

 

A pályázatot benyújtó  Bene Lászlóné,  aki jelenleg  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola   

intézményvezető helyettese 1981-től  dolgozik az intézményben és 2003-tól lát el 

intézményvezető helyettesi  feladatokat.  Bene Lászlóné 2010-től -2014-ig volt  önkormányzati 

képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, későbbiekben elnöke. 

 

Az Nkt.  67. § (8) bekezdésének megfelelően  a  benyújtott pályázati anyagának  része a  

vezetési program, melyben megfogalmazásra kerültek a fejlesztési elképzelései a szakmai 

működésre vonatkozó tervei. A fejlesztésre irányuló elképzeléseknél különösen kiemeli  az 

intézmény vonatkozásában a szervezetfejlesztést,  humánerőforrás fejlesztést, valamint  a tárgyi 

környezeti feltételek fejlesztését.  

 

Köztudott, s a  pályázati anyagában is megfogalmazásra került, Bene Lászlóné   az elmúlt 35 

tanév során az oktató-nevelő munka szinte valamennyi területén dolgozott, jól ismeri az iskola 

adottságait, tisztában van  az intézmény erősségeivel, gyengeségeivel, hiányosságaival , 

fejlesztendő területeivel. 



A pályázó színvonalas  oktató-nevelő munkája,  magas szakmai tudása,  közéleti szereplése 

ismert az önkormányzat előtt,  melyek mind azt bizonyítják, hogy  alkalmas a  vezetői feladat 

ellátására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet, hogy a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

Intézményvezetői pályázattal kapcsolatos   előterjesztést megtárgyalni,   véleményezni  és a 

határozati javaslatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2016. november 09. 

 

 

 

     Tisztelettel: 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2016.(XI. 17.)  sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a      

„Javaslat  a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Intézményvezetői pályázat 

véleményezésére „   vonatkozó  előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Polgári Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola Intézményvezető  - magasabb vezetői -  feladatainak 

ellátására  benyújtott pályázata alapján, Bene Lászlóné az  oktatási intézmény 

jelenlegi intézményvezető helyettesét javasolja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerületének 

Igazgatóját. 

 

Határidő: 2016. november 18. 

Felelős:  Tóth József polgármester 


