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Iktatószám: 14.069-3/2017. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság  

2017. május 25-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy: Tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 

pályázatok véleményezése 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, 

mellékelt közgyűlési előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-

tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

Kecskemét, 2017. május 

 

         Mák Kornél   

                                                  alpolgármester 

 

 

 



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

… /2017. (V. 25.) EtB. számú határozat 

Tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezése 

 

Az Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 14.069-3/2017. 

ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

I. 

 

A) A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által 

fenntartott Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János 

Általános Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására 

pályázó Kisberk Hella megbízását támogassa. 

 

B) A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által 

fenntartott Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János 

Általános Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására 

pályázó Kisberk Hella megbízását ne támogassa. 

 

 

II.  

A) A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által 

fenntartott Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti 

Tagintézménye tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására 

pályázó Nagyné Seres Mária megbízását támogassa. 

 

B) A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja azzal, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által 

fenntartott Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti 

Tagintézménye tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására 

pályázó Nagyné Seres Mária megbízását ne támogassa. 

 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Engert Jakabné elnök 
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ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2017. május 25-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: Tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 

pályázatok véleményezése 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető 

                                            Humánszolgáltatási Iroda 

                                               Somodiné Triesz Orsolya osztályvezető 

            Közösségi Kapcsolatok Osztálya 

 

 

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT - TERVEZET 
 

Döntési változatok száma: 2 

 

Mellékletek:  
            

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta: Esélyteremtési Bizottság    …/2017. (V. 25.) EtB. sz. határozat 

 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 
 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

               ALPOLGÁRMESTERE       

 

Iktatószám: 14.069-4/2017. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. május 25-én tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 

pályázatok véleményezése 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

     A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 68. § (1) 

bekezdése szerint „A tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú 

intézmény vezetőjét - az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és a 

fenntartó véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Az 

állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetője megbízásának visszavonásáról 

a megbízási jogkör gyakorlója dönt.”  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján a Kecskeméti Tankerületi Központ köznevelési 

intézményként működő jogi személyiségű szervezeti egységei közül a Kecskeméti Corvin 

Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája, valamint a Bács-Kiskun 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye esetében tagintézmény-

vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázatot írt ki. 

 

Az Nkt. 83. § (3) bekezdés e) pontja, valamint a 83. § (4) bekezdés h) pontja értelmében a 

fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának 

visszavonásával összefüggő döntése, vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a 

vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzat véleményét. A pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 

Korm. rendelet 21. § ab) pontja értelmében a tagintézmény-vezetői megbízás magasabb 

vezetői megbízásnak minősül. 
 

A fenti jogszabályi előírásokra tekintettel a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója az 

alábbi tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett 

pályázatok véleményezését kérte 2017. május 19. napján érkezett levelében Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzatától.  

 

1. A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Iskolája 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására Kisberk Hella 

nyújtott be pályázatot. 

 

Kisberk Hella a katonatelepi Mathiász János Általános Iskolában tanít 2010 óta, 2012 

szeptemberétől az iskola tagintézmény-vezetője. Matematika és informatikus könyvtáros 

szakos tanár, közoktatási vezetői és pedagógus szakvizsgával rendelkezik.  

A pályázó vezetői tapasztalataira alapozva fogalmazza meg fejlesztési elképzeléseit. A 

helyi tantervet a kerettantervre alapozva az iskola sajátosságaihoz kívánja igazítani a 

tantestület bevonásával. A tanulói eredmények javítását folyamatos értékeléssel, méréssel 

is lényeges feladatnak tartja, valamint a tanulói létszám fenntartását. A Kecskeméti 

Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezetőjével és többi tagintézmény vezetőjével 

kölcsönös információ- és véleménycsere megtartása továbbiakban is fontos cél maradna, 



a tanulás-tanítás eredményesebbé tételére irányuló kezdeményezéseket és továbbképzési 

lehetőségeket szívesen fogadja. Alapelvei az öröm a munkában és tanulásban, a pozitív 

hozzáállás, a demokratikus beállítottság, a kellő rugalmasság és a csapatépítés. 

 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására Nagyné Seres 

Mária nyújtott be pályázatot. 

 

Nagyné Seres Mária 2016. október 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kecskeméti Tagintézménye megbízott tagintézmény-vezetője. 1997 áprilisa óta dolgozik a 

Nevelési Tanácsadóban pszichológusként. A 2013-ban létrejött Szakszolgálat a járási 

tagintézmények valamennyi szakszolgálati feladatát ellátja, Kecskeméten kívül 16 

településen. A pályázó a megbízott igazgatói időszakra, személyes konzultációkra és az 

intézmény intézkedési tervére alapozva készítette el vezetői programját. Célja a 

szakterületeken belüli, illetve a szakterületek közötti együttműködés kiszélesítése, 

együttgondolkodás és tudásmegosztás, közösen kidolgozott eljárásrendek meghatározása az 

egységes szemléletű, szakmai tartalmú diagnosztikai és terápiás munka érdekében. Kiemelt 

célja a koragyermekkori intervenció kiszélesítése, valamint logopédiai területen a már ősztől 

új feladatként bekerülő 3 évesek szűrése. Másik fontos terület az iskola- és 

óvodapszichológiai koordináció, valamint a szakmai tehetséggondozás kiteljesítése. 

Megoldandó feladat a gördülékenyebb ügyviteli rendszer és az infrastruktúra, valamint 

infokommunikációs eszköztár fejlesztése. Kollégái támogatják pályázatában.  

 

A tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok 

nyilvánosak, amelyek az intézmények székhelyén, valamint a Közösségi Kapcsolatok 

Osztályán megtekinthetők. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázók nem kérték a személyüket érintő ügy 

zárt ülésen történő tárgyalását. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezetben 

foglaltak elfogadására. 

 

 

Kecskemét, 2017. május 

 

 

 

Mák Kornél  

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                  K Ö Z G Y Ű L É S E                     

 

Iktatószám:  

 

 
HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2017. (V. 25.) határozata 

Tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezése 

 

A közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 14.069-4/2017. számú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

I.  

C) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános 

Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására pályázó 

Kisberk Hella megbízását támogatja. 

 

D) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános 

Iskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására pályázó 

Kisberk Hella megbízását nem támogatja. 

 

II. 

A) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására pályázó Nagyné 

Seres Mária megbízását támogatja. 

 

B) A közgyűlés úgy dönt, hogy a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott 

Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kecskeméti Tagintézménye 

tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) beosztása ellátására pályázó Nagyné 

Seres Mária megbízását nem támogatja. 

 

 III.  A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti döntésről a    

Kecskeméti Tankerületi Központot tájékoztassa. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 


