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ELŐTERJESZTÉS 
  a Képviselő-testület 2014. február 27-i ülésére 
 
Tárgy: az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői álláshelyére történő 

kinevezés véleményezése 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 83. § (2) 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 83. § (3) e) és a (4) h) pontja szerint a 
fenntartónak erre irányuló döntése előtt ki kell kérnie a működtető önkormányzat véleményét. 
 
Házlinger Györgynek a KLIK tankerületi igazgatójának tájékoztatása szerint, az Újpesti Károlyi István 
Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetőjét a nemzeti köznevelési törvény 67 § (7) alapján nem 
pályáztatás útján kívánják kiválasztani, („az intézményvezető kiválasztása pályázat útján történik, illetve 
a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület 
egyetért”). 
 
Hirmann László az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának pályáztatáson 
kívüli ismételt, második ciklusra történő megbízatásával kapcsolatos előzetes véleményezés lezajlott.  A 
nevelőtestület döntésképes arányban megjelent és 92 % arányban támogatta az ismételt intézményvezetői 
megbízatást az alábbiak szerint:  
 

- Szavazásra jogosult megjelentek száma: 64 fő 
- Igen szavazatok száma: 59 fő 
- Nem szavazatok száma:   5 fő 
- Nem élt a szavazás lehetőségével:   0 fő 

 
Hirmann László igazgató 2009 augusztusa óta mind a szülők, mind az Önkormányzat megelégedésére, 
magas szakmai színvonalon látja el a vezetői feladatokat. Az előterjesztést a Közművelődési és Oktatási 
Bizottság 2014.február 4-i ülésén tárgyalta, és a 2/2014. (II.04.) számú határozatával elfogadásra javasolja 
a Képviselő-testületnek. 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja Hirmann László újabb intézményvezetői megbízását az Újpesti 
Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium esetében. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2014. február 28. 
 
Újpest, 2014. február 5.  
 
        Dr. Molnár Szabolcs  
 
 
Az előterjesztést készítette: Kóródi Mariann osztályvezető és Polgár Regina ügyintéző 


