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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2016. május 26-ai ülésére 
 

 

Tárgy: Javaslat újpesti közoktatási intézmény intézményvezetői álláshelyére törté-
nő kinevezés véleményezésére 
  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(2) bekezdés f.) pontjában foglalt felhatalmazása alapján gyakorolja a köznevelési intézmény 
vezetőjének megbízásával, kinevezésével, a megbízás visszavonásával és a jogviszony meg-
szüntetésével kapcsolatos munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője felett. A tör-
vény 83. § (4) bekezdés 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 az Erkel 
Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére az Emberi 
Erőforrások Minisztere 2016. május 16-ai beadási határidővel pályázatot írt ki. Ezt megelőzően - 
más feltételekkel - erre az álláshelyre már két pályázat került kiírásra 2015. március 31-ei és 
2015. november 2-ai határidővel, amelyeket a kiíró eredménytelennek nyilvánított. 

 
A jelen pályázati felhívásra két pályamunka érkezett, a pályázatok véleményezésére nyitva 

álló határidő 2016. június 16.  
 
Az intézményvezetői álláshelyre Dávidné Szabó Melinda, az intézmény jelenlegi igazgató-

helyettese és Sillye Gergely, az intézmény korábbi igazgatója nyújtott be pályázatot. A beér-
kezett pályázatokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján az arra jogosult közössé-
gek rendkívüli értekezletek keretében alakítják ki véleményeiket, erre azonban még nem került 
sor, így azok eredményét nem ismerjük. Korábbi pályázatukat azonban az intézmény alkalma-
zotti és nevelőtestülete véleményezte, Dávidné Szabó Melinda pályázatát 89 ill. 92 %-os, Sillye 
Gergely pályázatát 86 ill. 87 %-os arányban támogatta.  

 
A vezetői pályázatokat a Hivatal munkatársai áttekintették, és megállapították, hogy a pályá-

zók a tavaly októberben beadott vezetői pályázataikat aktualizálták, kiegészítették. (A vezetői 
pályázatokat -terjedelmi okokból- elektronikus formában küldjük ki.) 

 
Dávidné Szabó Melinda pályázatából kiemelhető új elemek: 
 
- A célmeghatározásban a nemzetközi kapcsolatok erősítése (Visegrádi Négyek Művésze-

te). 
- A felvételizők nagy száma miatt indokolt lenne több tanárt alkalmazni. 
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- Személyi és tárgyi feltételeknél a 2015. október 1-jei adatokat vette figyelembe, aktuali-
zálta. 

- Tárgyi feltételek: A tantermek festésének, karbantartásának hangsúlyozása. Portfólióvé-
déshez projektorra lenne szükség. 

- Vezetési szemlélete: Fontosnak tartja a különböző vélemények, elképzelések megisme-
rését. 

- Sürgős vezetői feladatok: Minősítésre jelentkezők szakmai segítése. 
- 125. éves évforduló programjaihoz pályázatot készítettek, amihez az Önkormányzat se-

gítségét várja. 
- Szervezeti kultúra fejlesztése: Nyári zenetábor, aminek szervezésébe a diákokat is be-

vonná, szem előtt tartja a szülők nyári tehermentesítését. 
- Összegzés: Reménykedik abban, hogy eredményes lesz a pályáztatás, mert nehéz év áll 

a kollégák és a vezetőség mögött. 
- Dokumentumok: közoktatási vezető oklevél. 

 
Dávidné Szabó Melinda 2015. december 7-én megszerezte közoktatás vezetői szakképe-

sítését, amellyel a korábbi pályázatának beadási határidejében még nem rendelkezett, így a 
pályázati kiírásban foglalt feltételeknek minden tekintetben megfelel. 

 
Sillye Gergely pályázatából kiemelhető új elemek: 
 
- Személyi feltételek: Aktualizálta az iskola vezetésére vonatkozó adatokat. Véleménye 

szerint 2016.április 15-től sem létszámban, sem a vezetési feltételekben nem biztosítja a 
fenntartó a jogszabályban előírtakat. (Ezen időponttól az egyik pedagógus átmenetileg 
igazgató-helyettesi megbízást kapott, de teljes óraszámban kell tanítania). 1 közfoglal-
koztatott iskolatitkár státuszba került, így a törvényességi hiányt pótolta. 

- Kapcsolattartás, szerepvállalás Újpesten: 2016 tavaszán Varga László Mozart klubjának 
az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont. 2016 júniusában 
norvég ifjúsági zenekar érkezik az iskolába, a nemzetközi kapcsolatok további fejlesztése 
a cél. Lengyel testvériskolával való kapcsolattartásra is kitér. 

- 2016 májusa: II. Újpesti Fúvószenekari Fesztivál. 
- Sikeres pedagógusminősítésen vett részt, 100 %-os eredménnyel. 
- A kerület intézményeivel, a helyi művészekkel is jó kapcsolat ápolására törekszik. 

 
Sillye Gergely a pályázati kiírásban foglalt egyetemi végzettséggel nem rendelkezik, így 

számára vezetői megbízás nem adható. Az előző pályázatainál a Képviselő-testület vezetői 
megbízását a korábbi vezetői működése során történt munkáltatói intézkedései és az azt 
követő peres eljárás miatt fizetendő jelentős összegű kártérítés okán nem támogatta. 

 
Tekintettel arra, hogy korábban már mindketten több alkalommal pályáztak az intézmény ve-

zetői pozíciójára (legutóbb 2015 októberében), és akkor őket a Kulturális és Oktatási Bizottság 
(KOB) meghallgatta, a pályázatokról a KOB a 2016. május 24-ei ülésén a pályázók személyes 
meghallgatásának a mellőzésével alakította ki az álláspontját. A KOB a Tisztelt Képviselő-
testületnek az előterjesztésben írt határozati javaslatok elfogadását javasolta. 

 
 

 
Budapest, 2016. május 24. 
 
 
 
 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 
 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művé-

szeti Iskola vezetésére vonatkozóan Dávidné Szabó Melinda intézményvezetői 
megbízását támogatja 2016. augusztus 16-tól 2021. augusztus 15-ig terjedő idő-
tartamra. 

 
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy Sillye Gergely nem rendelkezik a pályá-

zati feltételül megjelölt egyetemi végzettséggel és nem tartja alkalmasnak az in-
tézmény vezetésére, így intézményvezetői megbízását az Erkel Gyula Újpesti Ze-
nei Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére vonatkozóan nem javasolja. 
 

 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Lévai Tamás 


