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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum, a BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája (4090 Polgár, Kiss Ernő u. 10. sz)   tagintézmény-vezetői munkakörére 

pályázatot hirdetett meg. A vezetői megbízás határozott időre, 5 éves időtartamra, 2017.  július 

2.-tól – 2022. július 1.-ig szól. 

A pályázat  benyújtási  határideje: 2017. április 3.-ában került megfogalmazásra.  

A pályázati kiírásra, határidőn belül egy  pályázat került benyújtásra Strubáné Fenyves Anita 

személyében.  A pályázat anyagát  a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  2017. április 07.-én 

küldte  meg  önkormányzatunk részére,  és  hivatkozással a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (4)  bekezdés h) pontjára  kérte „a 

vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.”  

A BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  elválaszthatatlan 

része  településünknek, azonban a város önkormányzatának korábbi fenntartói feladatköre 

2013. január 1-jétől állami fenntartásba került, így jelenleg  csak  az ingatlan van az 

önkormányzat tulajdonában.  

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban szakképzési törvény)  

4/C. §  (4) bekezdése alapján a tagintézménybe történő kinevezés, vezetői megbízás kiadása és 

annak visszavonása, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a tagintézmény igazgatójának 

javaslatára a főigazgató által történik. 

A szakképzési törvény  4/C.§ (6) bekezdése alapján  a szakképzési centrumban tagintézmény-

vezetői megbízást az kaphat, aki a tagintézmény által ellátott feladatoknak megfelelő típusú 

önálló köznevelési intézmény, többcélú intézmény intézményvezetői megbízásához előírt 

feltételeknek megfelel. A szakképzési centrum tagintézmény-vezetőjét a munkáltató az 

oktatásért felelős miniszter egyetértésével bízza meg.  

 

A pályázatot benyújtó   Strubáné Fenyves Anita,  aki jelenleg a  BSZC József Attila 

Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  megbízott tagintézmény-vezetője  1998-

tól  dolgozik az intézményben és 2008-tól lát el vezetői feladatokat.   

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

vezetési program, melyben megfogalmazásra kerültek az intézményi célok, az iskola képzési 

struktúrája,  képzési kínálatai,  személyi, tárgyi feltételei, az oktató-nevelő munka eredményei. 

A pályázó anyagában  nagy hangsúlyt fektet az összehangolt, következetes oktató - nevelő 

munkára, ennek érdekében  fontosnak tartja a  tehetséggondozást, a szociális kompetencia -

fejlesztést,  a tanulói közösségek erősítését, az egészségtudatos nevelést és a jó együttműködést. 



 

A tagintézmény  fejlesztési elképzeléseit  a pályázó  a közel 20 éves szakmai tapasztalata 

alapján építette fel a helyi nehézségek és  adottságok  figyelembevétele mellett. A   képzési 

kínálatok tervezése során figyelembe vette, hogy az elsajátítható szakmák elsősorban  a 

Polgáron és térségében felmerült munkaerőpiaci lehetőségekre épüljenek fel. 

 

 A  pályázó jelen intézményben mint első munkahelyen közel 20 éves pedagógusi és 9 éves 

vezetői gyakorlatra tett szert,  mely időszak alatt   a diákok  oktatása mellett,  maximális 

felkészültsége érdekében, saját maga  képzésére, magas fokú  szakmai előmenetelére is nagy 

hangsúlyt fektetett. 

A pályázó,  benyújtott vezetői programja, színvonalas oktató-nevelő munkája, magas szakmai 

tudása  alapján,   alkalmas a vezetői feladat ellátására. 

  

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Kérem, hogy a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  József Attila Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázat véleményezésére  

készült  előterjesztését megtárgyalni,   véleményezni  és a határozati javaslatban foglaltakat 

elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2017. április 10. 

 

     Tisztelettel: 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (IV. 20.)  sz. határozat 

 

 Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a    

 „Javaslat  a  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum  József Attila Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetői pályázat 

véleményezésére”  vonatkozó  előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

                  1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   véleményezési jogával 

élve   Strubáné Fenyves Anita   a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum   József 

Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-

vezető   (magasabb vezető)  munkakör betöltésére benyújtott vezetői programját 

megismerte,  megvalósítását támogatja.  

 

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

 Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Főigazgatóját  

 

Határidő: 2017.  április 25.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 


