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Budapest Józsefváľosi On koľmá nyzat

Képvise|ő-testü let e szźłmár a

Tisztelt Képvĺselő.testĺilet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fęnntaľtásában lévő Molnaĺ Ferenc Magyaľ-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általanos Iskola (a továbbiakban: Iskola) 1085 Budapest, Sómo-
gyi Béla u. 9-15. igazgatőjźnak, Tanosné Horváth Martának 2017. július 31-én jaľ le az in-
tézmény vezetésére szóló első megbízása. Az igazgató második megbízźlsi ciklusara töľténő
2017. augusztus |. _ 2022. július 31-ig szóló intézményvezetoi megbízésétval ĺisszefüggő
fenntaľtói dĺjntéshez kéĺte a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmźnyzat (a
továbbiakban: onkoľmźnyzat),mint mfüĺjdtető véleményéta Klebelsberglntézményfenntartó
Központ.

A nemzeti köznevelésről szóló f}II. évi CXC. t<lrvény (továbbiakban: Nkt.) 67. $ (7) bekez-
dése szerint az intézményvezetó kiválasztása nyilvános páIyźzat útján történik, a péiyázat
mellőzhető ,ha az intézményvezető isméte|t megbízásával a fenntaľtó és a nevelőtestület egye-
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Tá ľgy : Javaslat intézm ényv ezetői megbízás véleményezés ére

A napiľendet ayfuzárt ülésen kell táľgya|nl, a határozat e|fogadásźúloz egyszerű szavazat.
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téľt. Egyetéľtés hianyában, továbbá az intézményvezeto haľmadik és további megbizási ciklu-
sát megelő zóerl a pźiy ázat kiíľása kĺjtelező.

Tanosné Horváth Mźrtanyilatkozott arľól, hogy vállaljaa2. ciklusľa vonatkozó pź.Jyázatĺé|-
küli igazgatőimegbízást. Az Iskola nevelőtestiilete af0l6. november 1l-i ülésén 62 fó szava-
zásrajogosult közül 57 fo részvételével 57 szavazaIial egyhangúIagígy döntĺjtt, hogy egye-
téľt Tanosné Horváth Mátrtakĺivetkező 5 évre történő igazgatőimegbízatásáxal.

Tanosné Hoľváth Mlárta szakmai életutját bemutató összefoglalőja az előterjesztés 1. sz. mel-
lékletét képezi.

A fentiekben ismeľtetetttényáIlás alapján javaslatot teszek arra, hogy az Nkt. 83. $ (4) bekez-
dés h) pontja szerinti intézménymiĺködtetői véleményezés jogźtv,al éIve, az onkoľmányzat
támogassa a Molnar Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási Nyelviĺ Altalános Iskola igazgatőjá-
nak, Tanosné Horváth Máľtanak az Nkt. 67. $ (7) bekezdése szerinti 2. ciklusľa történő, 2017,
augusztus | . _ 2022. j úlius 3 l -ig szóló intézményv ezetői megbízásáú.

II. A beteľjesztés indoka
A jogszabályi előírás szerinti véleményezésihatźttidő kezdete 2016. november 30., ezért sziik-
séges, hogy a Képviselő-testtilet az iĺtézméĺyvezetói megbízás véleményezésérő| szóló dön-
tését a 2016. december 1-jei ülésén meghozza.

III. A diintés célja' pénzĺĺgyi hatása
A döntés célja, hogy az Önkoľmányzat, mint a Molnáĺ Ferenc Magyaľ-Angol Két Tanítási
Nyelvú Általanos Iskola műkĺidtetője éljen a törvény áltď biztosított véleményezésijogával
az iĺxénĺényvezetői megbízásnál. A Képviselő-testiilet dĺjntése pénzügyi feďezetet nem igé-
nyel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
A nemzeti kĺiznevelésről szóló 20II. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. $ (7) be-
kezdése szerint az intézméĺyvezeto Łjvá|asztása nyilvlĺnos pá|yazat útjan történik, a pźiyźnat
mellőzhető ,ha az intézményvezető isméte|tmegbízásával a fenntaľtó és a nevelőtestiilet egye-
téľt. Egyetéľtés hiányában,továbbáazintézményvezetó haľmadik és további megbízźsi cik]u-
sát megelőzően a pá|yazat kiírása ktltelező. Az Nkt. 68. $ (1) bekezdése szeľint az á|Ianí ín-
tézméĺyfenrfiartő kozpont által fenntaľtott kĺjznevelési íntézmény vezetőjét - a törvényben
foglalt szervęzetek. közösségek, személyek és a fenntaľtó véleményének kikérésével - az ok-
tatźsért felelős miniszter bízza meg cit évre. Az Nkt. 83. $ (3) bekezdés e) pontja szeľint a
fenntartó a k<jznevelési intézmény vezetőjének megbízásźxa| és megbizźtsának visszavonásá-
val összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a 83. $ (4) bekezdés h)
pontja szeľinti mfüĺjdtető önkoľmanyzatvéIeményét, a 83. $ (5) bekezdése szerint a vélemény
kialakításĺához minden olyan információt hozzźÉérhetővé kell tenni a véleményezési jogga|

rendelkezőktészéte, amely a fenntaľtói döntés meghozatalához rendelkezésľe áll, a vélemény
kialakításához _ az információkhozzáférhetővé tételének napjátóI szźlmítva - Iegalább tizeĺot
napot kell biĺosítanl az érdekeltek tészéte.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a koza|kalmazottak jogállásáról szőIő 1992. évi
)o(XI[. törvény köznevelési intézményekben ttĺrténő végrehajtásáľőI szőIő 326120|3. (VIII.
30.) Korm. ľendelet 22. s ę) bekezđése szerint az Nkt. 67. s Q) bekezdésében foglaltak sze-
rinti nyilvánospáIyźnat nélküli magasabb vezetoimegbizás akkor aďhatő,haazza| anęvelő-
testĹilet legalább kétharmada egyetéľt.
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A Képviselő-testiilet hatáskörét az Nkt. 83. $ (4) bekezdés h) pontja iqa elo, miszerint akoz-
nevelési íntézmény vezetőjének megbízásával vagy megbízásźnak visszavonásával összefüg-
gő döntések előtt a fenntaľtó azintézmény mfüödtetőjének véleményét kikéri.

Magyaľország he|yi ĺinkoľmĺányzatairő| szőIő 20|I. évi CL)oo(tX. törvény 46. $ (2)
bekezđés b) pontja a|apjźn a képviselő-testtilet zar:t i|ést tart az érintett kérésére vźiasztás,
kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása' annak visszavonása, fegyelmi eljráľás me-
gindítása és állásfoglalást igénylő személyi tigy taÍgyalásakor. Tanosné Hoľváth Mtrtakérte a
napiľendi pont nyílt tilés keretében töľténő tźrgya|ását.

Kéręmaza|ábbihatáĺozati javaslatelfogadását.

HłrÁnozłTI JAvAsLAT

A Képviselő-testĺilet úgy dönt, hogy

a nemzeti köznevelésrő| sző|ő 20||. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. $ (4) bekez-
dés h) pontja szerinti intézménymúködtetői véleményezésí jogźxa| élve tĺĺmogatja a Molnaľ
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvĺĺ Altalános Iskola 1085 Budapest, Somogyi Béla
utca 9-15. igazgatőjának, Tanosné Horváth Máľtának az Nkt. 67. s g) bekezdése szęnnti2.
megbízási ciklusra történő, 2017. augusztus |. _ 2022. július 3I. ĺapjźig szőIő intézményve-
zetői megbízását.

Felelős : polgĺíľmester
Hatáľiđő: 2016. december 1.

A diintés végrehajtását végző szeľvezetĺ egység: Humiĺnszolgáltatási Ügyosztály Humán-
kapcsolati Iroda

Budapest, 2016. november 1 8.
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Tanosné lloľváth NIáľta

Pedagógus pályámat a VIII. kerületi Somogý Béla utcai általános iskolában kezdtęm 1986-

ban. Az iskola tanulói összetétęle szárnomľa mar. akkoľ sem volt isrneĺetlen' mivel általanos

iskolai tanulmányaimat is itt végeztern, ének-zene tagozatos osztályban. Édesanyám is itt

tanított (1957-1986).

Az eltelt évek alatt tapasztalato t szeteztemá pedagógiai életpálya szinte minclen területéről, a

szaktanaľi beosztástól a vezetői posztig: tevékenykedtem osztályfőnök, bíológia-flo\&ajz

szakos tanáĺ, gyerĺnekr'édęlmi felelős, igazgató-helyettes Q008-201f), és f0I2. decęmber 20.

ró1 igazgató pozícióban. Pál1''akezdő koĺom óta nrinderr nyáľon táboľoztatok gyerekeket

Káptaianfilľeden.

Fontosnak tartom. hogy a bevált. jól mĹĺködo hagyományainkat, biztos alapot jelento

ér1ékeinket, erosségeinket megtartv a épitkeznjnk tovább.

Vallom, hogy a yezeto feladata, hogy mindenki szárrraľa megteremtse a lehetőséget ahhoz,

hogy saját képességeivel, kreativitásár'al a tantestĹilet alkotó tagja legyen, és az Íitala végzett

munka egyben éftelmes, éivezetes kihívást jelentsen'

Igazgatői munkám soľán a Molnáľ Feľęnc Magyar. Angol Két Tanítási Nyelvú Általános

Iskola tan.ulói létszźĺma folyamatosan ncir'ekedett (2013: 447, je\en|eg: 470 fő), diakjaink

sikeres alap- és középfoku nyelvvizsgákat tettek (2015-2016. tanév: 8 alapfokú. 3 kozépfokú),

11 tanuló ECDL Start bizonýtváný kapott. Az iskola elnyerte a Mentoľáló iskola, oKo
ískola, Vöľöskeľeszt bázisiskola, Elsősegélynyújtó ľefeľenciaiskola círnet. Sjkeľesen vetttink

részt Comenius nemzetkozi eg1'rittnrűködés pályázaton, r,alamint a Határtalanul pćiytaat

segítségével diákj aínk eljutottak Eľdélybe.

Vezetői hitvallásom:

''A vezetćs cselekvć.st jelent. nem pozíciót.''
(Donald H. Iv{cGanĺron)

Munkámat szeľetném fol-ltatni, melyhez kéľeĺn a Képviselőtesttilet támogatását.
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