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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2016. április 28-ai ülésére 
 

 

Tárgy: Javaslat az egyes újpesti közoktatási intézmények intézményvezetői állás-
helyére történő kinevezés véleményezésére 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(2) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazása alapján gyakorolja a köznevelési intézmény 
vezetőjének megbízásával, kinevezésével, a megbízás visszavonásával és a jogviszony meg-
szüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett. A tör-
vény 83. § (4) bekezdés h.) pontja szerint a fenntartónak az erre irányuló döntése előtt ki kell 
kérnie a működtető önkormányzat véleményét. 
 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján a Megyeri Úti 
Általános Iskola  és a Pécsi Sebestyén Ének–zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői álláshelyére az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot írt ki. A pályázati 
felhívásokra négy pályamunka érkezett. A beérkezett pályázatokkal kapcsolatban a vonatkozó 
jogszabályok alapján az arra jogosult közösségek rendkívüli értekezletek keretében alakították ki 
véleményeiket. Az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos előterjesztést a Közművelődési 
és Oktatási Bizottság 2016. április 26-ai ülésén tárgyalja meg, ahol a pályázókat is meghallgatja. 
 
A Megyeri Úti Általános Iskola vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett.  
 

Hamzáné Szita Ilona 1988-tól pedagógusként dolgozik az iskolában, majd 1999-től kezdő-
dően a Megyeri Úti Általános Iskola igazgatója. Szakmai programját 77,27 %-ban támogatta a 
Nevelőtestület, vezetői megbízását az Alkalmazotti értekezlet 67,39 %-ban támogatta. Hamzáné 
Szita Ilona pályázata mind formailag, mind szakmailag biztosítékot nyújt az intézmény magas 
szintű vezetésére. A Szülői Munkaközösség támogatta Hamzáné Szita Ilona pályázatában foglal-
takat és az intézményvezetői megbízását. 
 
A Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői 
álláshelyére három pályázat érkezett. 
 

Horváth Erika szakmai programját 86,49 %-ban támogatta a Nevelőtestület, vezetői meg-
bízását 76,92 %-ban támogatta az Alkalmazotti értekezlet. A Szülői Munkaközösség támogatta 
Horváth Erika pályázatában foglaltakat és az intézményvezetői megbízását. Horváth Erika 27 
éve az iskola pedagógusa, meghatározó személyisége, 10 éve pedig vezetője. Kiemelkedő sze-
repet töltött be az iskola arculatának, értékeinek, sokszínűségének kialakításában, megőrzésé-
ben. Intézményvezetői pályafutása alatt munkáját mindig a megértés, tolerancia, szociális érzé-
kenység valamint igény és fogékonyság jellemezte az új dolgok megismerése iránt. A pályázó 
elkötelezettsége az iskola és a vezetői tevékenység, illetve az iskola hagyományainak, értékei-
nek továbbvitele iránt, valamint szakmai-vezetői gyakorlata alapján vezetőnek javasolható. 
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Lőrik Tünde szakmai programját 45.95 %-ban támogatta a Nevelőtestület, vezetői megbí-

zását 43.59 %-ban támogatta az Alkalmazotti értekezlet. A Szülői Munkaközösség nem támo-
gatta Lőrik Tünde intézményvezetői megbízását. Lőrik Tünde 1996-tól kezdődően az iskola mű-
vészeti életében meghatározó tevékenységet végez, 2013-tól pedig intézményvezető-
helyettesként vesz részt az iskola tevékenységének a szervezésében. Kiemelkedő pedagógusi 
munkája elismeréseként 2004-ben a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola kiváló tanára díjat, 2013-ban az „Újpesti diáknapok rendezvénysorozat Legak-
tívabb pedagógusa” díjat, 2015-ben Klebelsberg elnöki oklevelet kapott elismerésül a jövő nem-
zedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért. Élenjáró közéleti tevékenységet végez 
kerületünkben a Drogprevenciós Alapítvány munkájában. Mindezek alapján a vezetői megbízás-
ra alkalmas. 

 
Vikol Kálmán Miklós szakmai programját 10.81 %-ban támogatta a Nevelőtestület, vezetői 

megbízását 7.69 %-ban támogatta az Alkalmazotti értekezlet. A Szülői Munkaközösség nem 
támogatta Vikol Kálmán Miklós intézményvezetői megbízását. 

 
Tekintettel arra, hogy a Megyeri Úti Általános Iskola vezetői álláshelyére csak egy pályázat 

érkezett, valamint arra, hogy a pályázó az érintett intézmény jelenlegi igazgatója, aki munkáját 
mind a szülők, mind az Önkormányzat megelégedésére, magas szakmai színvonalon látja el, 
javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek intézményvezetői megbízása támogatását. 
 

A Pécsi Sebestyén Ének–Zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola esetében javas-
lom a Tisztelt Képviselő-testületnek Horváth Erika intézményvezetői megbízása támogatását. 
 
Budapest, 2016. április 25. 
 
 

 
Dr. Molnár Szabolcs 

 

 
Határozati javaslat: 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Hamzáné Szita Ilona újabb in-

tézményvezetői megbízását 2016. augusztus 1-jétől 2021. augusztus 15-ig ter-
jedő időtartamra a Megyeri Úti Általános Iskola esetében. 

 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja Horváth Erika intézményvezetői 

megbízását 2016. augusztus 1-jétől 2021. augusztus 15-ig terjedő időtartamra 
Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseté-
ben. 
 

 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Lévai Tamás 


