
14. NAPIREND                              Ügyiratszám: 1/252-1/2017 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2017. május 5-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy:  A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetői pályázatának véleményezése 
 
Előterjesztő:  Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette:  Varga Béláné közművelődési és intézményi referens  
   Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
   
Megtárgyalja:  Humán Bizottság 
 
Meghívandó: Szabó Lajos Konrád, a Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója 

Péni Béla, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője, pályázó 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: tankerületi központ), mint fenntartó, 
2017. február 28-án a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői 
beosztására pályázatot írt ki. A pályázat beadási határideje 2017. április 1-jén lejárt. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) 68.§ (1) bekezdése 
értelmében „a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú 
intézmény vezetőjét – az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, személyek és 
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.” 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3)-(4) 
bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával 
összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a vagyonkezelésében levő 
ingatlan tulajdonos önkormányzatának, esetünkben Tapolca Város Önkormányzatának 
véleményét. 
 
Az Nkt. 83.§ (5) bekezdése alapján a vélemény kialakításához minden olyan információt 
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésre áll. 
 
A Tankerületi Központ által kiírt pályázati felhívásra egy pályázó, Péni Béla a jelenlegi 
intézményvezető nyújtotta be pályázatát. Az önkormányzatunkhoz megküldött pályázat 
tartalmazza a pályázati kiírásban szereplő és a vélemény kialakításához szükséges valamennyi 
dokumentumot. 



 
Péni Béla közoktatási szakértő, tanfelügyelő, mesterpedagógus a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetének Győri tagozatán 1980-ban végzett „zeneiskolai 
kürt tanár” – ként. 
2000-ben iratkozott be a PTE Művészeti Kar Fúvószenekari Karnagy szakára, ahol eredményes 
tanulmányait követően 2003. június 18-án „Fúvószenekari Karnagy”- gyá avatták. 
2007. december 30-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Karának közoktatási vezető szakirányú szakán „közoktatási vezető és 
pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettség”-et szerzett. 
 
1980. augusztus 1-jétől dolgozik a Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskolában 
(korábban Állami Zeneiskolában) zenetanárként.  
1983-tól a Tapolcai Bányász Ifjúsági Fúvószenekar karnagya. 
1988-tól fúvós tanszakvezető, 2006. augusztus 01-től pedig mint intézményvezető látja el 
felelősségteljes munkáját. 
 
Vallja, hogy hosszabb távon csak azok a pedagógusok érhetnek el sikereket tanítványaikkal, 
akik partnerként viszonyulnak hozzájuk. A folyamatos és magas színvonalú munka érdekében 
nélkülözhetetlennek tartja a szülőkkel, a fenntartóval, a nevelési és kulturális intézményekkel, 
országos szakmai szervezetekkel, valamint az iskolának „otthont” adó Tapolca várossal való 
napi kapcsolatot. 
Vezetőként határozottan és következetesen betartja a törvényi rendelkezéseket, ugyanakkor 
rugalmasan alkalmazkodik az állandóan változó körülményekhez. 
 
Intézménye népszerű, amit az is igazol, hogy a tanulólétszám folyamatos emelkedést mutat. 
Kollégáival együtt Tapolca város és a Tapolcai járás kulturális-zenei életében meghatározó 
szerepet tölt be. 
 
Tanítványai és az általa vezetett Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar számtalan nívós eredménnyel 
büszkélkedhet. 
 
Pedagógiai és zenekarvezetői munkája elismeréseként 1988, 1991-ben miniszteri dicséretet, 
2005-ben Pro Talento díjat, 2010-ben ”Tapolca és Környéke Kistérség Közművelődéséért” 
elismerést, 1991-ben Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének Karnagyi Nívódíját, 1998-ban 
Tapolca Városért kitüntetést, 2014-ben Tapolca Díszpolgára kitüntetést adományoztak 
részére. 
 
Javaslom, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Péni Bélát a benyújtott 
pályázati anyaga, valamint az elmúlt, közel 37 évben végzett szakmai, vezetői és kulturális - 
közéleti munkája alapján támogassa a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti 
Intézmény intézményvezetői feladatainak további ellátásában. 
 
Kérje az oktatásért felelős minisztert, mint a megbízási jogkör gyakorlóját, hogy a pályázót öt 
évre bízza meg a Tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával. Javasolja továbbá a Balatonfüredi Tankerületi Központnak, hogy 
véleményével támogassa Péni Béla megbízását. 
  



A pályázati dokumentáció a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület 56. számú 
irodájában megtekinthető. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Péni Bélát - a magas 
színvonalú szakmai, pedagógiai, vezetői munkája, valamint Tapolca 
város kulturális életében való aktív közreműködése alapján - a Tapolcai 
Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 
feladatainak további ellátására alkalmasnak tartja. Vezetői megbízását 
támogatja. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

Tapolca, 2017. május 5. 
 

        Dobó Zoltán 
        polgármester 
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