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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

2017. április 27-én tartandó ülésére 
 

Némethné Gerecs Judit iskola igazgatói pályázatának véleményezéséhez 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szolnoki Tankerületi Központ 2017. április 7-i levelében megküldte önkormányzatunk 
részére Némethné Gerecs Juditnak a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatát, amely jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Némethné Gerecs Juditnak a vezetői megbízása 2017. 07.01. napján jár le. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nktv.) 67. § (7) bekezdése 
alapján az intézményvezető kiválasztása pályázat útján történik. A pályázatot az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma írta ki, melyre Némethné Gerecs Judit nyújtott be egyedül 
pályázatot. Az Nktv. 83. § (3) bekezdés e) pontja és 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a 
köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntés meghozatala előtt ki 
kell kérni a fenntartó vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának 
véleményét. 
 
Némethné Gerecs Judit 1980 óta dolgozik a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. 
2002. augusztus 16-tól igazgató helyettesként tevékenykedett, 2006. november 19-től 
megbízott igazgatóként, majd 2007. június 1-től már kinevezett intézményvezetőként 
irányítja mai napig az iskola munkáját. Vezetőként elkötelezett híve a céltudatos, kemény 
és színvonalas munkának, kitartóan dolgozik az intézményi munka színvonalának 
emelésén, a tantestület egységének erősítésén. Kiváló szervezetfejlesztő képességekkel 
rendelkezik, eredményesen motiválja kollégáit, melynek az alapja a magas szintű 
szakmai tudása, innovatív képessége és kiemelkedő vezetői képessége. Teljesítményét és 
munkájának eredményességét az elmúlt évek hivatalos mérései, értékelései is bizonyítják. 
Mint intézményvezető, és mint pedagógus a kiváló szakmai munka mellett rendkívül jó 
kapcsolatot ápol a diákokkal, a szülőkkel és az iskola munkáját is támogató, a községben 
működő civil szervezetekkel. Mindemellett 1998-tól folyamatosan tagja a Szajoli 
Kisdiákokért Alapítvány kuratóriumának is. 
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Intézményvezetőként és pedagógusként szerzett tapasztalatait eredményesen tudja 
kamatoztatni a község közösségi életében is, 2007 áprilisától a Pénzügyi Bizottság külsős 
tagjaként, majd 2010 óta már képviselő-testületi tagként, a 2014-2019 önkormányzati 
ciklusban a Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnökeként. 
 
Pedagógusi és vezetői munkáját mindvégig a precizitás, a szakmaiságra törekvés 
jellemezte. Megítélésem szerint minden tekintetben alkalmas személy, hogy a jövőben is 
irányítsa a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola munkáját és elősegítse településünk 
gyermekeinek a jövőre történő felkészítését. 
 
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy vitassa meg Némethné 
Gerecs Judit pályázatát és támogassa intézményvezetőként történő további megbízását. 
 
 
Szajol, 2017. április 21. 
 
 
 Szöllősi József 
  polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2017. (IV. 27.) határozata 
 

Némethné Gerecs Judit iskola igazgatói pályázatának véleményezéséről 
 
 

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés h) pontja 

alapján Némethné Gerecs Judit (szül.: Pápa, 1964. 07. 20., an.: Horváth Mária) 5081 

Szajol, Győzelem út 1/A. szám alatti lakosnak a Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatát támogatja 

és javasolja a kinevezését. 

 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
 
Határid ő: 2017. május 1. 
 
Értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben 
 2./ Szolnoki Tankerületi Központ 
  5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 14. 
 3./ Irattár 
 
 
Szajol, 2017. április 21. 
 
 
 
 Szöllősi József       Dr. Bartók László 
   polgármester        jegyző 
 


