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E L Ő T E R J E S Z T É S  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. április 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Intézményvezetői (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 intézményeként 

működő jogi személyiségű szervezeti egységei közül a Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskola, a Kecskeméti Katona József Gimnázium, a Kecskeméti M. Bodon Pál 

Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai 

Kollégium  esetében intézményvezetői (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 fenti jogszabályi előírásokra tekintettel a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója az 

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezését kéri Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától.  

 

1. A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására Dr. Lóczi László nyújtott be pályázatot. 

 

Dr. Lóczi László 1992-ben történelem szakos általános iskolai tanár és népművelő, 1997-ben 

magyar nyelv és irodalom, 2006-ban angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, 2007-

ben közoktatási vezető szakvizsgát, 2014-ben jogi diplomát szerzett, majd 2016-ban 

történelemtanár mesterfokozaton kiváló minősítést kapott.  

1986 óta dolgozik a pedagógus pályán. 2003-tól vezeti a Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános Iskolát. Pályázata az intézmény részletes elemzésére épül. Vezetési elvei között 

szerepel a demokratikus, átlátható és nyitott rendszer működtetése, a kiegyensúlyozott, 

alkotómunkát bátorító, demokratikus légkör fenntartása, az egyéni törekvések támogatása.  
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Kiemelt figyelmet kíván fordítani a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyermekekre egyaránt.   

A tanulók számára olyan egyénre szabott nevelési programot kíván működtetni, amely által 

képesek felismerni a bennük rejlő értékeket, a gyengeségeket, ennek ismeretében 

meghatározni céljaikat, mozgósítani motivációikat. Kiemelt céljának tekinti az intézmény 

iskoláiban a szakmai munka összehangolását az egyedi sajátosságok megtartása mellett. 

 

2. A Kecskeméti Katona József Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására Szabó István Sándor nyújtott be pályázatot. 

 

Szabó István Sándor 1981-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-

fizika szakos középiskolai tanári diplomát, 2000-ben közoktatási vezető szakvizsgát szerzett. 

2001-ig kisebb kihagyásokkal összesen 16 éven át tanít a Katona József Gimnáziumban, 

2001-től igazgatóként vezeti az intézményt. Kiváló pedagógiai munkájáért és a matematika 

tantárgy népszerűsítéséért 2009-ben Beke Manó díjban részesült, 2016-ban több évtizedes 

eredményes tanári munkájáért, a tehetséggondozás területén végzett kimagasló tevékenységért 

és közéleti szerepvállalásáért a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 

Vezetése alatt a Kecskeméti Katona József Gimnázium az ország 100 legjobb középiskolája 

között évek óta az 50. körüli helyen szerepel. Nagyon sikeres az öt évfolyamos Arany János 

Tehetséggondozó Programjuk, amit az 5. és 6. évfolyamon is szeretnének elindítani.  

Középiskolai igazgatóként legfontosabb célkitűzése az eddigi eredmények fenntartása mellett 

a gyermekközpontú, tehetséggondozó intézmény fejlesztése. 

 

3. A Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására Miklósné Faragó Csilla nyújtott be 

pályázatot. 

 

Miklósné Faragó Csilla első diplomáját a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 

Tanárképző Intézetében szerezte, majd 1997-ben egyetemi diplomát, 2006-ban közoktatási 

vezető szakvizsgát szerzett. 25 éves pedagógusi szakmai tapasztalattal rendelkezik. 1996 óta 

dolgozik az M. Bodon Pál Zeneiskolában. 2014-től az intézmény tagintézmény-vezető 

helyettese, illetve megbízott tagintézmény-vezetője, majd 2015 óta a tagintézmény vezetője. 

2017 szeptemberétől az iskola önálló intézményként működik, Miklósné Faragó Csilla a 

jogutód iskola megbízott intézményvezetője. Vezetőként egy családias hangulatú, az egymás 

iránti kölcsönös bizalomra építő tantestület munkáját irányítja. Vezetői célkitűzései között 

szerepel többek között, a minőség fokozása az iskolai élet minden területén, a 

versenyképesség megőrzése, a hagyományok ápolása, a partnerkapcsolatok erősítése. Célja 

továbbá, hogy megőrizze az iskola gazdag hangversenyéletét.  Szeretné megszilárdítani az 

értékalapú vezetést a nevelőtestület együttműködő támogatásával. 

 

4. A Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására Bibok Róbert Béla nyújtott be pályázatot. 

 

Bibok Róbert Béla 2001 óta nevelőtanárként, intézményvezető-helyettesként, 2017 óta pedig 

megbízott intézményvezetőként dolgozik a Kollégiumban. Első diplomáját 2001-ben szerezte 

a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán. 2017-ben közoktatási vezető és 

pedagógus szakvizsgát tett.  

A kollégiumi nevelőmunkában kiemelt feladatnak tekinti a tehetséggondozást, valamint az 

egyenlő bánásmódon alapuló nevelést. A Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai 

Kollégiumban 2001 óta működik az Arany János Tehetséggondozó Program, melyen 

keresztül a hátrányos helyzetű tanulók támogatását kiemelten kezelik.  
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Nagy hangsúlyt fektet az egyénre szabott differenciált foglalkozásra. Törekszik a jól működő 

diákközösség fenntartására a diákönkormányzat segítségével. Fejlesztendő területnek tartja a 

környezettudatos magatartás formálását, az alapvető viselkedési, erkölcsi normák betartatását. 

Kiemelt feladatának tekinti a továbbtanulás segítését, a Neumann János Egyetem képzéseinek 

megismertetését. 

 

Az intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások 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, 2018. április 12. 

 

 

 

Mák Kornél  

alpolgármester 
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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

                  K Ö Z G Y Ű L É S E                     

 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2018. (IV. 26.) határozata 

Intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztások ellátására beérkezett pályázatok 

véleményezése 

 

 

A közgyűlés megtárgyalta Mák Kornél alpolgármester 12.628-1/2018. számú előterjesztését 

és az alábbi határozatot hozta: 

 

I.  

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

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására pályázó Dr. Lóczi László megbízását támogatja. 

 

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

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola intézményvezetői (magasabb 

vezetői) beosztás ellátására pályázó Dr. Lóczi László megbízását nem támogatja. 

 

 

II.  

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

Kecskeméti Katona József Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására pályázó Szabó István Sándor megbízását támogatja. 

 

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

Kecskeméti Katona József Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) 

beosztás ellátására pályázó Szabó István Sándor megbízását nem támogatja. 

 

 

III.  
 

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

Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Miklósné Faragó Csilla 

megbízását támogatja. 

 

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

Kecskeméti M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Miklósné Faragó Csilla 

megbízását nem támogatja. 

 

 

 



 

IV. 

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

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Bibok Róbert Béla megbízását 

támogatja. 

 

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

Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezetői 

(magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázó Bibok Róbert Béla megbízását 

nem támogatja. 

 

 

 A közgyűlés felkéri Mák Kornél alpolgármestert, hogy a fenti döntésekről a Kecskeméti 

Tankerületi Központot tájékoztassa. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Mák Kornél alpolgármester 

 

 

 


