
7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/708-1/2013.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. november 12-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetői (főigazgatói) 
pályázatának véleményezése

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Ughy Jenőné jegyző 
Varga Béláné közoktatási referens

Megtárgyalja: Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

Meghívandó: -

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A 2013. szeptember 1-jén létrejött Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (8200
Veszprém, Kossuth u. 10.) Tapolcai Tagintézményét Tapolca Város Önkormányzata
működteti. A megyei szakszolgálati intézmény intézményvezetői (főigazgatói) feladatainak 
ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, pályázatot írt ki.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (3) 
bekezdése és a (4) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó a köznevelési intézmény
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése, vagy 
véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét.  

Az Nkt. 83. § (5) bekezdése szerint a vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésére áll, valamint a vélemény kialakításához – az
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell 
biztosítani az érdekeltek részére.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Tankerülete megküldte a KLIK által
kiírt pályázati felhívásra beérkezett két pályázatot, melyek a közoktatási referensnél a
Hivatalban megtekinthetőek. 

Az egyik pályázó, Némethné Reiber Gyöngyi Veszprémben él és dolgozik. 2013. január 1-től a 
Veszprém Megyei Pedagógia Szakszolgálat szakszolgálati referense, 2013. szeptember 1-től 
pedig az intézmény megbízott főigazgatója.  



Pályázatában a szakmai helyzetelemzés, a székhelyintézmény és a járási tagintézmények
infrastrukturális, személyi adottságainak feltárása és az ezekre épülő fejlesztési elképzelések 
konkrét, személyes tapasztalatokon alapulnak.

A másik pályázó, Selmeci László solymári lakos. Jelenleg a Budapesti Csalogány Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gyógypedagógusa.

Pályázata jól felépített, de érthető módon a helyismeret, valamint a személyes, emberi, 
munkatársi kapcsolatok hiánya miatt inkább a törvényi szabályozásból adódó feladatok, és
teendők meghatározására fókuszál. 

A pedagógiai szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 32. § (1) 
bekezdése értelmében az intézményben a vezetői megbízás feltétele 

„a) főigazgatói megbízás esetén 
aa) pszichológus végzettség és szakképzettség, klinikai, pedagógiai (óvoda- és

iskolapszichológiai) vagy tanácsadói szakvizsga, továbbá szakmailag és szervezetileg
önálló pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó intézményben, intézményegységben
szerzett legalább három éves vezetői, vagy legalább hat éves szakmai gyakorlat 
megléte,

ab) egyetemi szintű gyógypedagógus végzettség, pedagógiai szakvizsga, továbbá 
szakmailag és szervezetileg önálló pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó
intézményben, intézményegységben szerzett legalább három éves vezetői, vagy 
legalább hat éves szakmai gyakorlat megléte.”

Némethné Reiber Gyöngyi pszichológusi végzettséggel, valamint klinikai és mentálhigiéniai
felnőtt szakpszichológusi szakvizsgával rendelkezik. A Soproni Óvóképző Intézetben 
okleveles óvónői képesítést, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
Kaposvári kihelyezett tagozatán oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, a Kossuth
Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedig mentálhigiénikus végzettséget
szerzett.

Selmeci László a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-
pszichopedagógiai szakon végzett. 2008-ban közoktatás-vezető pedagógus szakvizsgát tett. 
Vállalkozás és marketing főiskolai szakosító oklevelet szerzett 1997-ben a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, majd a Dunaújvárosi Főiskola tanári mesterképzési 
szakán a pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanárává avatták 2013. júniusában.

Mindkét pályázó több éves szakmai tapasztalattal és vezetői gyakorlattal rendelkezik, vezetői 
programjuk megvalósítása alkalmas a szakszerű és jogszerű intézményi működés 
biztosítására, valamint a szakmai munka továbbfejlesztésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
élve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (3) bekezdése és a (4) bekezdés h)
pontja alapján biztosított véleményezési jogával, a
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetői (főigazgatói) állására pályázó 
Némethné Reiber Gyöngyi és Selmeci László vezetési
programját megismerte.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
intézményvezetői állására 

a) Némethné Reiber Gyöngyi
b) Selmeci László

pályázó pályázatát tartja alkalmasnak a szakszerű és 
jogszerű intézményi működés biztosítására, a szakmai 
munka továbbfejlesztésére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca, 2013. november 4.

Császár László
polgármester


