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ELŐTERJESZTÉS 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi május 4-(a/e)i 
rendes/rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Javaslat intézményvezetői pályázatok véleményezésére 
 
Melléklet: nincs – van ……...(db) 
Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester Iktatószám: 1-82 /2017. 
Az előterjesztést készítette:  

Véleményezésre 

megkapta: 

Polgármester  Pénzügyi 
Osztályvezető 

 

Alpolgármester  
Városfejlesztési 
és Üzemeltetési 
Osztályvezető 

 

Jegyző  Jogász  

Igazgatási és 
Szociális 
Osztályvezető 

   

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 
Szociális Bizottság 

Pénzügyi és 
Településfejlesztési 
Bizottság 

Ügyrendi Bizottság 

igen -      nem igen -      nem igen -      nem 

Megtárgyalás módja: nyílt zárt 

Elfogadásának módja:  minősített  egyszerű  

Törvényességi véleményezésre 

bemutatva: 

Igen 

Törvényességi 

észrevétel: 
 

Nincs észrevétel  

Nem  

Előzmény/korábbi döntés:  

Az előterjesztést aláírta: előterjesztő jegyző 

Testületi napirend 
sorsz.:  
Bizottsági  
napirend sorsz.:  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) h) pontja alapján az állami 
fenntartó vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét is ki 
kell kérni az intézményvezetői pályázatok elbírálásakor. 
 
I. 
A Balassagyarmati Tankerületi Központ eljuttatta hozzám a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatokat, az önkormányzat 
véleményének kikérése céljából. 
 
A pályázati kiírásra ketten nyújtották be pályázatukat, Csábi István és Lévárdi Beáta Andrea, 
mindketten jelenleg is az intézmény dolgozói. Megállapítottuk, hogy mindkét pályázat, illetve 
pályázó megfelel a pályázati kiírás feltételeinek ezért azt javaslom, hogy a 
legdemokratikusabb állásfoglalással javasoljuk a nevelőtestület véleményének támogatását. 
 
A pályázatok megtekinthetőek az Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztályon, Bartus László 
osztályvezetőnél. 
  
 
I. Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Rózsavölgyi Márk Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatokat és az alábbiak szerint 
nyilvánít véleményt. 
Mindkét pályázó megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, vezetői programjuk 
támogatható. 
A Képviselő-testület azt javasolja, hogy a megfelelő személy megbízásánál, a nevelőtestület 
véleményével egyező döntés szülessen. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a vélemény megküldésére 2017. május 2. 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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II. 
A Mikszáth Kálmán Líceum pályázati előkészítő bizottságának elnöke eljuttatta hozzám a 
Mikszáth Kálmán Líceum intézményvezetői állására beérkezett pályázatot, az önkormányzat 
véleményének kikérése céljából. 
 
A pályázati kiírásra egy jelölt nyújtotta be pályázatát, Herczegné Varga Ilona az iskola 
jelenlegi igazgatója. Megállapítottuk, hogy a pályázat, illetve pályázó megfelel a pályázati 
kiírás feltételeinek ezért azt javaslom, hogy a legdemokratikusabb állásfoglalással javasoljuk 
a nevelőtestület véleményének támogatását. 
 
A pályázat megtekinthető az Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztályon, Bartus László 
osztályvezetőnél. 
 
 
II. Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Mikszáth Kálmán Líceum 
intézményvezetői állására beérkezett pályázatot és az alábbiak szerint nyilvánít véleményt. 
A pályázó megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, vezetői programja 
támogatható. 
A Képviselő-testület azt javasolja, hogy a megfelelő személy megbízásánál, a nevelőtestület 
véleményével egyező döntés szülessen. 
Felelős: polgármester 
Határidő: a vélemény megküldésére 2017. május 2. 
 
 

Dömsödi Gábor 
polgármester 

Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Gajdics Gábor 

jegyző 
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