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ELŐTERJESZTÉS 
 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. április 24-én tartandó ülésére 
 

 

 
Az előterjesztés tárgya:  a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

                                            Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése. 

 

 

Melléklet:    1 db pályázati anyag 

 

A napirend előterjesztője:  Szarka Andrea aljegyző   

 

Az előterjesztés készítője:  Szarka Andrea aljegyző   

 

A képviselő-testületi ülés jellege:  nyílt ülés   zárt ülés 

 

 

Döntés jellege:  egyszerű többséggel   minősített többséggel 

 

 

Előzetesen tárgyalta: 
Oktatási, szociális és gazdasági Bizottság 

 

 

 

Dévaványa, 2018. április 6. 

 

 

 

 

Szarka Andrea 

     aljegyző 
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* :  A képviselő-testület ülés jellege 

a) zárt ülést kell tartani    aa) hatósági,  

ab) összeférhetetlenségi,  

ac) méltatlansági,  

ad) kitüntetési ügy tárgyalásakor, 

           ae) fegyelmi büntetés kiszabása,  

 af) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; 

 

b) érintett kérésére zárt ülést tart   ba) választás,  

bb) kinevezés,  

bc) felmentés, 

bd) vezetői megbízás adása, annak visszavonása,  

be) fegyelmi eljárás megindítása 

bf) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; 

 

c) zárt ülést rendelhet el   ca) vagyonával való rendelkezés,  

cb) az általa kiírt pályázat feltételeinek  

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett  

üzleti érdekét sértené.  

 

**:  Minősített többségi szavazás  szükséges a  

1. a rendeletalkotás; 

2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt 

választás, kinevezés, vezetői megbízás; 

3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból 

történő kiválás; 

4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati 

szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 

5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 

6. a törvényben meghatározott ügyek eldöntéséhez 

7.önkormányzati képviselő kizárásához, összeférhetetlenség, méltatlanság megállapításához,  

8. képviselői megbízatás megszűnéséről való döntéshez,  

9. vagyonnal történő rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 

meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy 

más érintett üzleti érdekét sértené.  

10. az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint: 

a) a képviselő-testület gazdasági programjának elfogadásához, 

b) az Önkormányzat tulajdonában lévő egymillió forint értékhatár feletti vagyontárgy 

elidegenítéséhez, megterheléséhez, 

c) önkormányzati kitüntetés, elismerő cím adományozásához, 

d) az elrendelhető helyi népszavazás kiírásához, 

e) képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásához, hatáskör visszavonásához, 

f) hitelfelvételhez, 

g) állami feladatnak az állammal kötött külön megállapodás alapján történő ellátásáról és 

az átvállalt feladatellátás finanszírozásának módjáról. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, 

Vörösmarty u. 4-6. sz.) intézményvezetői beosztásának ellátására a Gyulai Tankerületi 

Központ pályázatot írt ki.   

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 29.-e volt.  

A megadott határidőig - Dévaványa Város Önkormányzatától kapott tájékoztatás alapján - egy 

érvényes pályázat került benyújtásra, Baloghné Berényi Erzsébet részéről, aki jelenleg 

intézményvezetői beosztásban dolgozik a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskolában.  

 A pályázati anyag áttanulmányozása során megállapításra került, hogy a benyújtott 

TK/035/00590-6/2018. iktatószámú pályázat teljes körűen megfelel a hatályos jogszabályi 

feltételeknek.  

A 2011. évi CXC. törvény 83. § (3) e) pontja értelmében a fenntartónak „a köznevelési 

intézmény vezetőjének megbízásával /…/ összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása 

előtt ki kell kérnie a – (4) h) – a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzat 

véleményét”.   

Teleki-Szávai Krisztina a Gyulai Tankerületi Központ igazgatója kéri, hogy Ecsegfalva 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra érkezett pályázatot 

véleményezze. 

A pályázati anyag az előterjesztés mellékletét képezi.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázatot véleményezze.  

Határozati javaslat: 

......./2018.(IV.24.) Kt. hat. 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete véleményezte a Ványai Ambrus 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 4-6. sz.) 

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásra érkezett TK/035/590-6/2018. iktatószámú 

pályázatot, az intézmény vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléseket, és azt támogatja. 

A Képviselő-testület támogatja, hogy 2018. augusztus 16. – 2023. augusztus 15. közötti 

időszakban az intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztást Baloghné Berényi Erzsébet 

lássa el.  

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat két eredeti példányának 

megküldéséről gondoskodjon a Gyulai Tankerületi Központ (5700 Gyula, Ady Endre utca 

19.) felé. 

Felelősök:  Kovács Mária polgármester  

Szarka Andrea aljegyző 

Határidő:  2018. május 5.   
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