Jegyzőkönyv
Készült: KIK076015 (Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 12. ) 2013. június 07-én
Tárgy: Intézményvezető
értekezlet

választására

összehívott

véleménynyilvánító

nevelőtestületi

Jelen voltak: Bükkiné Csaba Katalin az előkészítő bizottság elnöke,
Szilli Ákos az előkészítő bizottság tagja,
Varga Bence az előkészítő bizottság tagja,
Farkas Mihály igazgató,
valamint az 1. sz. mellékletben található névsorban felsoroltak.

Napirendi pontok:
1. A jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása
2. Határozatképesség megállapítása
3. Az intézmény igazgatói állásra érkezett pályázat vezetői programjáról a munkaközösségi, szülői munkaközösségi, szakszervezeti - vélemények ismertetése
4. Hozzászólások, vita lebonyolítása
5. Titkos szavazás
6. Szavazás eredmények ismertetése
Bükkiné Csaba Katalin köszöntötte a megjelenteket és ismertette a napirendi pontokat.
I. A jegyzőkönyvvezető és szavazatszedő bizottság személyeinek elfogadása
Bükkiné Csaba Katalin az előkészítő bizottság elnöke az értekezlet jegyzőkönyvének
vezetésére Balassa Tamásnét, hitelesítőknek Pusztai Kingát és Nagy Krisztinát javasolta
A tantestület a javaslatot, 19 igen, 0 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta.
Az elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyvet Balassa Tamásné vezeti, Pusztai Kinga és
Nagy Krisztina hitelesíti.
II. Határozatképesség megállapítása
A tantesület 20 összlétszámából jelen van 19 fő, a testület határozatképes.
III. Az intézmény igazgatói állásra érkezett pályázat vezetői programjáról a
vélemények ismertetése
Lásd a 3. sz mellékletben.
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IV. Hozzászólások, vélemények, kiegészítés a vezetői programról
Az elnök felkéri a nevelőtestület tagjait, hogy fejtsék ki véleményüket a pályázatról.
Farkas Mihály elmondta, hogy pályázatában sok olyan van, amely feltételes módban íródott,
mivel az oktatás helyzete jelenleg bizonytalan, de bízik abban, hogy minden a tervezettek
szerint alakul, és a „ ha „ valósággá válik.
Pusztai Kinga: Számára szimpatikus a pályázat, egyetért vele. Elmondja, úgy tapasztalta,
hogy az elmúlt 5 évben az iskola a városban nagy megbecsülést szerzett, ezt bizonyítja –más
zeneiskoláktól eltérően- a nagyszámú felvételiző, továbbá a kiváló verseny és felvételi
eredmények.
Szakmai teljesítményünk jelentősen javult. Eközben igazi közösséggé
formálódott a nevelőtestület, ami véleménye szerint az Igazgató Úr érdeme.
Nagy Krisztina: Farkas Mihály eddigi vezetése alatt nagyon jól érezte magát, mert Igazgató
Úr mindenben segítette a munkáját, minden támogatást megkapott, úgy gondolja nem csak ő,
hanem minden kolléga. Emberileg és szakmailag is számíthattunk a segítségre.
Pósfay Pálma (KLIK): Szeretné elmondani, hogy az elmúlt 5 évben azt tapasztalta, hogy
korábbi önkormányzati munkája során a zeneiskolával soha nem volt semmi gond, sem
törvényességi, sem határidős, semmi mulasztás nem volt tapasztalható, ami pedig ritkaság az
intézmények között. Emberi és szakmai oldalról a fenntartó részéről is érezhető és nagyon
szimpatikus a tantestületen belüli
egyetértés. Megköszöni az eddigi fegyelmezett
intézményvezetést.
Bükkiné Csaba Katalin: Megköszöni az Igazgató Úrnak, és a kollégáknak a tavalyi évben
nyújtott támogatást.
Farkas Mihály: Elmondja, hogy köszöni a véleményeket, munkája igazi csapatmunka
eredménye.
Elnök: Megállapítom, hogy nincs több hozzászólás, megkérem a szavazó bizottság tagjait a
szavazás lebonyolítására.
V. Titkos szavazás lebonyolítása
,
A 20 fős nevelőtestületből 1 fő hiányzott.
Az elnök
ismertette a szavazás menetét, emlékeztetett az előkészítő értekezleten
megszavazott kritériumokra. Ezt követően a titkos szavazás megtörtént.
A szavazatszámlálás nyilvánosan történt.
Elnök: Megállapítom, hogy a szavazás érvényes volt.
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VI. A szavazás eredménye:
Igen: 19 fő
Nem:0 fő
Érvénytelen szavazat:0 db
Farkas Mihály a Mosonyi Mihály Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói
munkakörére benyújtott pályázatát, programját, elképzeléseit a nevelőtestület elfogadta és a
munkakör betöltésére kinevezését támogatja.
Mosonmagyaróvár, 2013.06.07.

Balassa Tamásné
jegyzőkönyvvezető

Pusztai Kinga
hitelesítő
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Nagy Krisztina
hitelesítő

