
 
Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT  

 1041 Budapest, István út 14. 
 231-3141, Fax.: 231-3151 

mszabolcs@ujpest.hu 
ALPOLGÁRMESTERE 

 
www.tuv.com 
ID 9105075801 

Management System 
ISO 9001:2008 

valid until: 2016.06.26. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * mszabolcs@ujpest.hu 

 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére 
 
 
 
Tárgy: Javaslat az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetői álláshelyére történő kinevezés véleményezésére 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban tv.) 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. §. (4) h) pontja szerint a fenntartónak az erre irányuló döntése előtt ki kell 
kérnie a működtető önkormányzat véleményét. 
 
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján, a 2015. 
március 31.-i határidővel kiírt, a kiíró által eredménytelennek nyilvánított pályázat után az 
Emberi Erőforrások Minisztere 2015. november 2.-i beadási határidővel újabb pályázatot írt ki az 
Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére 2016. 02. 20 
– 2021. 08. 15. közötti időtartamra. 
 
A pályázati felhívásokra négy pályamunka érkezett, melyeket véleményezés céljából Házlinger 
György tankerületi igazgató megküldött Önkormányzatunknak. A beérkezett pályázatokkal 
kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján az arra jogosult közösségek rendkívüli 
értekezletek keretében alakítják ki véleményeiket. Kornacker Gyuláné igazgatóhelyettes asszony 
tájékoztatása szerint az évvégi feladatok és programok miatt az intézményi értekezleteket 
várhatóan csak december 1.-én tudják megtartani, így azok eredményét nem ismerjük. 
 
Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola vezetői álláshelyére pályázott: 
 
Dávidné Szabó Melinda oboatanár, gyógypedagógus, az intézmény jelenlegi pedagógusa; 
Eisenbecher Zoltán, oboatanár, az intézmény korábbi vezetője; 
Lebanov József trombitatanár, tanügyigazgatási szakértő, jelenleg tankerületi igazgató; 
Sillye Gergely, ének-zene tanár, az intézmény korábbi vezetője, jelenlegi pedagógusa. 
 
A vezetői pályázatokról a Közművelődési és Oktatási Bizottság 2015. november 23.-án alakítja ki 
álláspontját. A benyújtott vezetői pályázatok - terjedelmi okokból - titkárságomon tekinthetőek 
meg. 
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Határozati Javaslat 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú 

Művészeti Iskola vezetésére vonatkozóan ……………………… intézményvezetői 
megbízását támogatja a 2016.02.20-től 2021.08.15-ig terjedő időtartamra. 
 

 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Budapest, 2015. november 23. 
 
 
  
 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 


