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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének működtetését 
Tapolca Város Önkormányzata biztosítja.

A tagintézmény-vezetői feladatok ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
mint fenntartó pályázatot írt ki.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (3) és (4) 
bekezdése 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 pályázati kiírásra egy fő, Fodorné Csöglei Erika az intézmény korábbi vezetője adta be a 
pályázatát.

Fodorné Csöglei Erika a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán végzett 
oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanárként. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezetői, a Szegedi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kistérségi tanügy-igazgatási szakértőként 
szerzett oklevelet.

A Tapolcai Nevelési Tanácsadóban 1983-ban kezdte meg munkáját, gyógypedagógus-
logopédusként. Több évtizedes szakmai tapasztalattal, és közel 18 éves vezetői gyakorlattal 
rendelkezik. Következetes, lelkiismeretes vezetői munkájának köszönhető, hogy az 



intézményben sokoldalúan képzett, a gyermekek érdekeit mindig szem előtt tartó, 
szakmájuk iránt elkötelezett szakemberek dolgoznak.

Pályázatában a szakmai helyzetelemzés, a tagintézmény infrastrukturális és személyi
adottságainak bemutatása és az ezekre épülő fejlesztési elképzelések konkrét 
tapasztalatokon alapulnak, reálisak. Az intézmény partnereivel, szülőkkel, 
intézményvezetőkkel, mindenkori fenntartóival, a működtető önkormányzattal, a térség 
polgármestereivel, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhatósággal, 
védőnőkkel stb. korrekt kapcsolatot ápol. Részt vesz a város közösségi életében.  

Az Nkt. 69. § (1) bekezdése és a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 31. § (5) bekezdése a következőképpen fogalmazza meg a 
tagintézmény-vezető feladatait: „a tagintézmény igazgatója a tagintézmény működési 
körzetében felel a szakmai munkáért, a szakalkalmazotti testület vezetéséért, a
szakalkalmazotti testület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk 
szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a szakmai munka egészséges és biztonságos 
feltételeinek megteremtéséért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi,
szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal, szülőkkel való megfelelő 
együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.”   

A pályázó a vezetői programjában megfogalmazottak és az eddigi munkája alapján alkalmas 
a szakszerű és jogszerű intézményi működés biztosítására, a jogszabályban meghatározott 
feladatok elvégzésére, valamint a szakmai munka továbbfejlesztésére.

Fodorné Csöglei Erika pályázata az Önkormányzati és Igazgatási Irodán megtekinthető. 

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) és (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogával, a Veszprém Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének
vezetői állására pályázó Fodorné Csöglei Erika 
pályázatát a szakszerű és jogszerű tagintézményi 
működés biztosítására, és a szakmai munka 
továbbfejlesztésére

a) alkalmasnak tartja
b) nem tartja alkalmasnak.
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Tapolca, 2014. június 16.
Császár László
polgármester


