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Tag i ntézmény-vezet ői pály ázat vezető személyé ne k vélem é nyezése

Jegyzőkönyv

Készült: 2a16. május 06. ,l310

Helyszín: Budapesti Műszaki szc pataky lstván Híradásipari és szakközépiskolai
tagintézmény 006-os helyiségében

Jelen vannak: az iskola alkalmazotti közösségének tagjai összesen 60 fő: (a
mellékelt jelenléti ív szerint)

TárgY: Tagintézmény-vezetői pályáztaíás lefolytatása, a vezető személyének
véleményezése

Napirendi pontok:

1. Köszöntő és ügyrend ismertetése
2. HatározatkéPesség megállapítása és a véleményezés menetének

ismertetése
3. Véleményező szervezetek nyilatkozatai
4. Tagintézmény- vezető pályáző szóbeli kiegészítése a benyújtott

páIyázathoz
5. Hozzászólások - kérdések
6. Pályázőválaszai
7. A szavazás technikai menetének ismertetése
8. Szavazás lebonyolítása
9. A szavazatok számlálása, a nevelőtestületi véleményezés összegzése

1. Az Előkészítő Bizottság 1továbbiakban: bizottság) elnöke köszönti a
résztvevőket, megjelenteket. A technikai alkalmazottaknak is bemutatja Kis
Csaba igazgatót, aki felügyeli a szavazás törvényességét. lsmerteti az
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értekezlet tárgyát és célját, bemutatja a bizottságot, röviden ismerteti

feladatait.

Az értekezlet céija a tagintézmény-vezetói állásra pályáző személy, vezetői
alkalmasságának véleményezése.

Tájékoztatást ad a további ügymenetről, ügyrendről.

Az elnÖk ismerteti a szavazási feltételeket, a jogosultságokat. Megállapítja,

hogY az 69 szavazásra jogosult név szerepel az iskola listáján. Ezen 64 aktív
és 5 Gyesen lévő dolgozó szerepel.

Jelen vannak 60-an, így az alkalmazotti közösség határozatképes, mert a
jelenlévők száma meghalad ja 2l3-os arányt

Felkéri a jegyzőkönyvvezetésre Végh Orsolya tanárnőt, erről a testület nyílt

szavazással dönt. Egyhangúan támogatják a jegyzőkönyvvezető személyét.
Felkéri a jegyzőkönyv hitelesítő személyére kemény orsolya és Rozmán
Balázs kollegákat. A nevelótestület az ő személyükről is nyílt szavazással
dönt.

A hitelesítőket egy tartózkodás mellett a nevelőtestület többi tagja elfogadja.

Az előkészítő bizottság elnöke felolvassa a pályázatot véleményező
szervezetek nyilatkozatait, (A nyilatkozatok egy példányban érkeztek, ezeknek
csak hitelesített másolatait tudja a bizottság hozzácsaíolni a jegyzókönyvhöz)

A Szülői KéPviselőtestület írásban nem kívánta véleményezni a pályázatot.

Az l skola i D iá kö n ko r mány zat meg is me rte a tag i ntézm é ny-v ezetői pály ázatot,

abban leírtakkal egyetértett és támogatja a pályázatot.

iskola nevelőtestületi munkaközösségek közül a testnevelés
munkakÖzÖsség fogalmazza meg írásban a véleményét, melyben felhívja a
figYelmet az iskola udvarán lévő sportpálya kiöregedett műanyagburkolatára.

Ezt javasolja a fontossági sorrendben első helyre tenni.

Az elektronikai, informatikai, természettudományi, humán, angol, osztályfőnöki
munkakÖzÖsségek Írásban nem kívánták véleményezni a vezetői pályázatot.
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4. A pályázó az alábbiakkal kiegészíti szóban pályázaíát. A pályázó indokoltnak

tartja a burkolat felújítását, de amíg nincs költségvetés, addig nem sokat tehet.

A költségvetési források ismerete esetén lehet érdemben dönteni a sportpálya

illetve a porta mellett a földszinten kialakítandó tornaszobáról. Ennek előnye,

hogy egész évben lehet használni és kisebb költségből megoldható,

Reméli, a fenntartó költségvetéséből talán mind a kettő megoldható a

belátható jövőben,

A vezetói programjával kapcsolatban összefoglalja azokat a nyitott

kérdéseket, amikre információ hiányában mind a mai napig nem

nyilatkozhatott. Ezek közül a legégetőbb az új szakgimnáziumi óratervek és
tantervek hivatalos megjelenése, és a 2017. évi szakmai érettségi (emelt és
közép) tartalmának pontosítása.

5. Kérdést a pályázőhoz nem intéztek.

6. További hozzászólás nem volt.

7. Az elnök ismerteti a szavazó cédula tartalmi kialakítását. a választás
lehetőségét és meghatározza az érvényes szavazat kritériumait.

Érvénves: ha pl. a szavazócédulán található kijelentés után található

négyzetbe tett ,,x" jel egyértelműen kifejezi a szavazó szándékát.

Érvénvtelen: ha pl, mindkét kijelentésnél, vagy egyiknél sem kerül ,,x" jel a
négyzetbe, minden más jelölés esetén (áthúzás, aláhúzás,"pipa", ,,ok"-)

Az elnök bemutatja a szavazócédulát és az üres urnát, melyet hitelesítő
pecséttel le is zár.
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8. A jelen lévő pályázó értelem szerűen nem vett részt a szavazáson, 59 fő vette

át a szavazó cédulát, a mellékelt lista szerint. A szavazás zavartalanul folyt le,

9. A szavazatokat nyilvánosan számolta meg az előkészító bizottság a

nevelótestület tagjai előtt, A vezetői pályázatot 35 fő támogatta és 23 fő nem

támogatta , 1 szavazat érvénytelen volt,

Mellékletek:

1 db jelenléti ív (3 oldal)
'1 db szavazólap átvételi ív (3 oldal)
9 db véleményező nyilatkozat, valamennyi 1-1 oldal hitelesített másolat



Szándéknyilatkozat

o,.....-O-ffis...................munkaközösség,atagokkalegyeztetVeazta
döntést hozta, hogy az intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest, 2016.04.28. .n
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Szándéknyilatkozat
l

Az .,.....,..,..,Í,;.ru.í.t.l... munkaközösség, a tagokkal egyeztetve azt a

döntést hozta, t,,o!y ., intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest, 2076,04.28.
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Szándéknyilatkozat
i, ,

Az .......,..........Í:t.U.H.n..U..,,....... . munkaközösség, a tagokkal egyeztetve azt a

döntést hozta, hogy az intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest, zarc.a4.28.

munkaközösség vezető

^e}..3=:>á,""""



Nyilatkozat a tagintézmény-vezetői pályázatról

Az iskolai Diákönkormányzat megismerte az tagintézmény-vezetői pályázatot,

az abban leírtakkal egyetértett és támogatásáról biztosította Babosa Antal

lgazgató Úr pályázatát.

Budapest, 2Ot6. á prilis 27. B**...l*.,".hJ

Baross Márk ].]..a elnök

'K/.áfr{{! ,#Á&t-....

Kispál Mihály 9.c elnökh.

.-E-Áp o *.*. . .. 3 s-*_É. : ?í. ...

Belovai tseatrix ].0,c elnökh"

űdÍ' A}.-*!ie§

Gál Norbert 11.d elnökh.



Szándékn|ilatkozat

Az ",""""",{},W-:.L.§/:!:!^W3Á-................:... munkaközösség, a tagokkategyeztetve azt a
dÖntést hozta, hogy az intézményvezetőipályázatot írásban ** **aó oer"*i'nÁi
Budapest, 2016.04.28.

munkaközösség vezető

#r,lt-a"W

F[iteits n:ásolat azcrcdeí.tvci :nindenbcir
J_-t:i í:] 1,1 r:: ita,;;i ?i k"



Szándéknyilatkozat
í,

.U,ft *- &r.* C -*tr-....... m u n ka kö zö ssé g, a ta go kka l egyeztetve a zt a
- | L! , .)l.döntést hozta, hogy az intézményvezetdi pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Budapest, ZaL6.a4.Z8.

Tlitelcs n:ásolat az

"*u 
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szándéknülatkozat

Budapest, 20t6,a4.2B.

hogy az intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

Etitelcs rrrásol3t qz ,

.#áL"iút :rlindenben
:;',],.:1:" i', n?_i!{"

,il,,} .l.b. -,,0"ín*;,",/,Q,
\a,-írr.......
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x44Áa_l7l L;.q..,...,...,......., munkaközösség, a tagokkal egyeztetve azt a



Tisztelt igazgató választási bizottság!

A testnevelés munkakÖzÖsség véleménye szerint a testnevelésse! kapcsolatos összes benuházás közül
első és legfontosabb helyre a sportpályánk kiöregeciett borításának csenéjét kellene tenni.

Ha a sPortPálya kiesne munkaterületek közül, megbénulhatna a testnevelés oktatás. Egy modern,
Újrahasznosított gumiból készült borítás lehetővélenné, hogy kora tavasztor ioroir4c
használhassuk a pályát.

Budapest, 2O16,05.03.

GosztonyiJudit

InYk{i,:._§"&_______

Rozmán Balázs

Hitetres nrásolat az
erecietirl*] n:inclenben

!"t...r.l-,. ^._:r-l,,l, .1 i, , ., 1,1 t,\ ,

,jü l[""", .,Q"f"**p"1?*.,"



Szándéknyilatkozat

A szÜlői képviselő testület a tagokkaIegyeztetve azt a döntést hozta, hogy az
intézményvezetői pályázatot írásban nem kívánja véleményezni.

, Budapes\ 2aL6. május 3.

a szülői képvlselő testület nevében

x{iteles másolet aa
eredcr"lvl: ! .i: indenlren

il",,,.: ,,,.i:!k.
.l

J0 .{.b...,..l :,,..,Q|,.xlny&9.....

.C*I{,-á L-"*...



Szavazólapot átvettem
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Név Beosztás Aláírás

Babosa Antal iqazqató'

Balczer sándor tanár 'c./

Bécsi szilvia tanár ar*_
Berhidi Eva tanár

czene lstván tanár LLL{,,_ &_
czaoo sándor tanár ffix_
csizmadia Mónika tanár .,n'., u^< .|^-, , l*(J*-
Deqéné Mester Mónika tanár ? /,ü;t ,{rn,,," ) 

^
Farkas zsolt tanár

Fodor Lilla tanár s>_ /_:
Frankné Balázs Judit tanár

Gersei Gábor tanár U.fuE 7-{^
dr. Godó Ferencné iqazqató helvettes C* Y( É=-_ \
Gosztonvi Judit lanár {=--'--
Gödöny póter tanár +rÁ'.=, &'J.__-
Gudmon zsolt tanár

Meleqh Erika tanár -t"(.+L gr'la_

Haqva csilla tanár K^ga U/!-"
Haranqozó Attila tanműhelv vezető J'-{"^"..r=-'
Harsánvi Tünde tanár {-**" C}J" _.-,
Jónás katalin tanár

kántor sándor tanár . /\ :.,.-P-z-' (--.-

katona csaba tanár tZ, 0
kelemen Judit tanár

keménv orsolva tanár K er*-.^l C- i
korda péterné tanár /ó-/,' r(r
(ováes-Annabella tanár kr,ruín 

' 'L**Ázy',(a
4a\l "'""a§pler_\

Kvasz Miháfv;\ tanár íL*--Wr)
l-u_doEff'i Adán\ tanár 4}^U^.. ^' ffir|,.\) ,^

-,, 'I ,9
! L ,, .G

*o ',' '; §
t%. §/
Y-''lr .." i.i. " ilil!|o,_.!s/

\ 
"_..'_r; :,,,,;,.,r!l!"'_"7/
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vladarász lstván tanár ü4._*A^l
Matuszczak Róbert tanár _41:!__-|_4
Nagy József tanár 'Á1*^ íil, -,pataki Balázs tanár

a0

pesti zoltán tanár _E._-,
Reménvi zoltán tanár L-.-,7 .,_- (

Rétlaki lstván tanár |,|a/L /M-
Rétvölgyi Csaba tanár

Rozmán Balázs tanár WffillM
szalai József tanár /??--
szatmári Andrásné tanár fr_"*"-rl
szauterné pödrőczi Éva tanár

Székelyné Polqár Klára tanár ,{ttt#- ?ly*r-x-*
Tóth lmre igazgató helvettes W!í4-{
Tömösi Balázs tanár

,/:7 -:J|^\_a})' ee
Törteli Tibor tanár fl$br§,v
Végh Orsolya tanár ,}*=

Vernyik lldikó tanár üL\.1
\ntal Tibor karbantartó /'{--.-__-_ ,-,--\.--

Bartáné Terecskei szilvia takarító foa@ue' 
'*T 

3^z-_..l L
Kanyó Dániel laboráns

l,'1.
i _ l 1({:i1-, l- / )

Konkol Károlv portás uJó^l^l ,1ű,í
Lovas Mihály karbantartó L--? /-*I
Makács Ágnes takarító LL,,ű.rl*, ryhA
Nagy Jánosné takarító

Németh Gyuláné oortás 1 ' '"' l 0n?.| "r, 
/

Pestiné Bencsik Mária raktáros r-' / {4

9iroskáné szabó viola takarító ü;-u,úu ^, l /,;q
Tabányi Bernadett gazdasági üciyintéző -Zffius--%*^§<-
ót'.§r"lTii #m, i Att i l a karbantartó

l)

ifj sa$&osuo r ob?l\tti r, rendszergazda :
i,- ,,.]r

Szilüá'silErika _!§ titkárnő
i:Li i ]l,|]y

q. ,&]a,-r, tsr,.,ld, ,.,]

{il'.:.,-. -.l,,,.,i', i';.



udvardi Tibor kertész-kézbesítő á/'a,,..-4
Varoa Antal karbantartó 4';,-,-*^ /).űíl
varqa Antalné takarító

J

Arva-Szabó lldikó GYES-GYED-en lévő tanár

sizinszkv klára GYES-GYED-en lévő tanár

Dobos sándorné GYES-GYED-en lévő tanár

Vlakádi-Thurzó Nóra GYES-GYED-en lévő tanár &4 - '/--!( 
^szerencsiAndrea GYES-GYED-en lévő tanár

r^
..\ \J



Jelen!éti ív
melY készült 2016.05.06-án a Pataly SZK| tagintézményvezető választás

közal kaImazotti értekezlétén
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Név Beosztás Aláírás

Babosa Antal iqazqató _F-á,- -afu
Balczer sándor tanár

Bécsi szilvia tanár
'B-...-

Berhidi Éva tanár

czene lstván tanar (r?jrl. {í//-
czaop sándor tanár

csizmadia Mónika tanár Sf'r,^"^' .üvV< S- -,\
Degéné Mester Mónika tanár O " J,t,J ö^ ,ú .-,, !
Farkas zsolt tanár

Fodor Lilla tanár 'f.r.." d-*-
rankné Balázs Judit tanár k**{A+ M"

Gersei Gábor tanár )V*-j {,r,.,/*,
dr. Godó Ferencné iqazqató helvettes ,A:; -i-r
Gosztonvi Judit tanár

Gödönv péter tanár 4-- l-.- ?.'.)-._
Gudmon zsolt tanár )}.,-r-
Meleqh Erika tanár J*Ll* -ill{
Haova csilla tanár l/,*qÍ-rr ^ ! t'.,l,'-4t

Haranqozó Attila tanműhelv vezető *--'
Harsányi Tünde tanár

,í\l-

1la--v-sa*nj ii;*&
Jónás katalin tanár

. \, .l,_ .l- .?

,' ,((d, l i"'i r'l
kántor sándor tanár l,/r_Lh{' .J.-.',t-
katona csaba tanár

(elemen Judit tanár l* Úrl,^, n,- t__ i
kemény orsolva tanár k o.o,rí a, C--.*
korda péterné tanár

kwács Arinabella tanár (rg"'aL, {"^^J^"L'1-3
úe

Kvasz Miháv tanár lL-,tu\"
sánvi Ác am ianár Au^,;'r,d-rÁ,,z,íA --

^i-.



Madarász lstván tanár (/í*.&,*lA
Matuszczak Róbert tanár ffi
Nagy József tanár "dJoa r*1
pataki Balázs tanár

pestizoltán tanár Vr-
Reménvi zoltán lanar t,,? F-.'l
Rétlaki lstván tanár u,lt{lh. W
Rétvölqyi csaba tanár

Rozmán Balázs tanár
LdÉw&ln

szalai József tanár á,1-n--
szatmári Andrásné tanár f,-/*, .l-___-|

szauterné pödrőczi Eva tanár W-u&' '? 4,.-
székelyné polqár klára tanár &<La+r4F14
Tóth lmre igazgató helyettes Cúhvk<\t
Tömösi Balázs tanár -í" t'J . ,? ,,,;<"--r:X *- Cr'B.'

Törteli Tibor tanár '16=frh. S!,
véqh orsolva tanái" w( J.
vernvik lldikó tanár Ú--lr_--r
Antal Tibor karbantartó

Bartáné Terecskei szilvia takarító ?Ur,,Ld,*' a 1z*/,n'av
kanyó Dániel laboráns _ .'\ i

.:'-'] , l } ]r..-r

Konkol Károlv oortás 'iűfuk*{'Vű
Lovas Mihálv karbantartó

vlakács Áqnes takarító /L,r a.barcx frW-
Nagy Jánosné takarító

1

.\halot la - 4olra ",u!
Németh Gvuláné portás íűíű,lű' /íűv}a'w'
Pestiné Bencsik Mária raktáros fr( /4-\ --l\-.-
piroskáné szabó viola takarító (l,,r,', lL,i-. Ía.A' Ur{,-

Iabánvi Bernadett qazdasáqi üqvintéző ^,",e.&4F &=.^*t-
id. Szamosvölqyi Attila karbantartó

ifi. Szamosvölqvi Attila rendszerqazda

-:; 
Á.e"

'th;\-e

szilvási Erika titkárnő

Ó* ,' ].-. ,;T

"ó ! 
:1:

W,. .. .,f'l
'.ia:,,'É _,,,,.,,, ,, .r::,'

l

]l
-:- |

_|_, ,1

i:l::üt';i:-



Jdvardi Tibor kertész-kézbesítő a ,á
Varga Antal karbantartó 'lI ft-l4§l üj"M^-
Varga Antalné takarító b,O/r-n r_ d.,, o-..--...-.-\--

U

Arva-Szabó lldikó GYES-GYED-en lévő tanár

sizinszkv klára GYES-GYED-en lévő tanár

--
Dobos sándorné GYES-GYED-en lévő tanár

Makádi-Thurzó Nóra GYES-GYED-en lévő tanár íá/L.q* { /,( I,
szerencsiAndrea GYES-GYED-en lévő tanár


