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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére 
 
Tárgy: A Bródy Imre Gimnázium és a Könyves Kálmán Gimnázium igazgatói álláshelyére 

beérkezett pályázatok véleményezése.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bek. 
f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján gyakorolja a köznevelési intézmény vezetőjének 
megbízásával, kinevezésével, a megbízás visszavonásával, a jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatos munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett, azonban a (3) bek. 
e) és a (4) bek. h) pontja szerint a fenntartónak erre irányuló döntése előtt ki kell kérnie a 
működtető önkormányzat véleményét. 
 
A fenntartó 2013. április 26. napján pályázatot hirdetett a Bródy Imre Gimnázium (1047 Bp., 
Langlet W. u. 3-5.) és a Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Bp., Tanoda tér 1.) 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére. A vezetői megbízás 2013. augusztus 16. napjától 
5 éves időtartamra szól. A pályázat elbírálásának határideje 2013. július 31. napja. 
 
Mátésné Pataki Ágnes Tankerületi Igazgató Asszony tájékoztatása szerint mindkét kiírásra 2-2 
pályázat érkezett, melyek közül egy formai okok miatt érvénytelen volt, egyet pedig a 
pályázó időközben visszavont, így a Bródy Imre Gimnázium intézményvezetői álláshelyére 
Giczy Béla jelenlegi igazgató, a Könyves Kálmán Gimnázium intézményvezetői álláshelyére 
Szepesváry László jelenlegi igazgatóhelyettes rendelkezik érvényes pályázattal. Mindkettőjük 
több, mint tíz éve dolgozik az intézményben, s hosszú évek óta látnak el vezetői feladatokat, 
korábbi vezetői pályázataikat a Képviselő-testület támogatta.  
 
Az előterjesztést a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2013. június 25-i ülésén tárgyalja.  
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatok 
elfogadását.  
 
 
Határozati javaslat: 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és támogatja a Bródy Imre Gimnázium esetében Giczy Béla 
intézményvezetői megbízását.  

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és támogatja a Könyves Kálmán Gimnázium esetében 
Szepesváry László intézményvezetői megbízását.  

 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
Határidő: 2013. június 28. 
 
 
Újpest, 2013. június 19.  
  
  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 
Az előterjesztést készítette Sikné Papp Rita referens. 


