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Frang Vivien, a Szász Márton Általános Iskola igazgató helyettese, 
pályázó 

 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Intézményirányítási és Finanszírozási 
Főosztály Balatonfüredi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ) mint 
fenntartó, 2019. február 25-én a Szász Márton Általános Iskola (8300 Tapolca. Iskola u. 5.) 
magasabb vezetői beosztására pályázatot írt ki. A pályázat beadási határideje 2019. március 27-
én 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 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, Frang Vivien tapolcai lakos, 
a Szász Márton Általános Iskola intézményvezető helyettese nyújtotta be pályázatát. 
 
Önkormányzatunkhoz megküldött pályázata tartalmazza a pályázati kiírásban szereplő és a 
vélemény kialakításához szükséges valamennyi dokumentumot. 
 
A pályázó 1998-ban kapott oklevelet a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző 
Főiskolán.  



1999-ben oligofrén pedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai 
tanári oklevelet szerzett. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgával, valamint kistérségi 
tanügyigazgatási szakértői végzettséggel is rendelkezik. 
 
Frang Vivien közel húsz éve dolgozik intézményvezető helyettesi munkakörben a Szász 
Márton Általános Iskolában. Nagy tapasztalattal bír a fogyatékkal élők nevelésében és 
oktatásában. Fontos számára az egyéni készségek, képességek előtérbe helyezése, kiemelt 
figyelmet fordít a tehetséggondozásra. 
 
Vezetői feladatának tekinti az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyságának növelését, a 
tanulók képességeinek folyamatos fejlesztését. Vallja, hogy egy oktatási intézményben csak 
akkor lehet sikeres a vezető, ha mindenki szeretettel megy be az intézménybe, s ahol felkészült, 
szakmailag jól képzett emberek fogadják a gyermekeket és szüleiket, a nevelőtestület tagjai 
készek tanulni, fejlődni, a kor követelményeinek megfelelően átalakulni.  
 
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. 
 
Mindezek alapján javaslom, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a 
benyújtott pályázati anyaga, valamint az elmúlt időszakban végzett szakmai, vezetői és közéleti 
munkája alapján - a Szász Márton Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására 
Frang Vivien kinevezését támogassa. 
 
A pályázati dokumentáció az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Frang Vivient - a 
magas színvonalú szakmai, pedagógiai, vezetői munkája, valamint 
Tapolca város közéletében való aktív közreműködése alapján - a tapolcai 
Szász Márton Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ellátására 
alkalmasnak tartja. Intézményvezetői megbízását támogatja. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ igazgatóját értesítse. 
 
Tapolca, 2019. május 5. 
 
Határidő: 2019. május 6. 
Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2019. április 23. 
 

        Dobó Zoltán 
        polgármester 
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