
 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült 2016. április 27-én a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és 

Kollégiumában megtartott véleményező nevelőtestületi értekezletről.  

Jelen voltak:  Rostás János Tibor főigazgató a fenntartó delegált munkatársa 

Láposi Zoltán a választási bizottság elnöke, 

  Fülesdiné Juhász Tímea, Szemán István a választási bizottság tagjai, 

a nevelőtestület tagjai a jelenléti ív szerint, mely a jegyzőkönyv végéhez van csatolva. 

A jegyzőkönyvet Baráth Szilvia vezette. 

Tárgy: Tagintézmény-vezető választás 

Láposi Zoltán: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szavazásra jogosultak száma 81 

fő, az értekezleten részvevők száma 81, a szavazásra jogosult jelenlévők száma pedig 80 fő, így a 

testület határozatképes.  

A jegyzőkönyvvezetésre felkérte Baráth Szilvia iskolatitkárt, a hitelesítésre pedig Sukta Erzsébetet és 

Pálinkás Istvánt. A testület egyhangúlag elfogadta ezt. 

Szemán István: Ismertette a különböző szervezetek és a munkaközösségek által megírt 

véleményeket. Minden munkaközösség valamint a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és a 

közalkalmazotti tanács is egyhangúlag támogatta Nagy József pályázatát.  

Nagy József: A véleményekben szereplő felvetésekre, kérdésekre szóban reagált. 

Láposi Zoltán: Lehetőséget biztosított további kérdésekre feltevésére, de ezzel a lehetőséggel senki 

nem élt, így lezárta a véleményezést és ismertette a szavazás módját, mely szerint titkos szavazással 

történik a véleménynyilvánítás.  

A szavazócédulákat a jelenlévők átvették és ezt aláírásukkal igazolták. A szavazást követően a 

cédulákat a szavazóurnába helyezték, amelyet előzőleg a nevelőtestületnek bemutattak és mindenki 

meggyőződött arról, hogy az urna üres. 

A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság megszámolta a szavazatokat és kihirdette a 

nevelőtestület előtt. 

Nagy József pályázatát a többség támogatta, mivel 74 igen, 2 nem és 4 érvénytelen szavazat volt. 

Láposi Zoltán: Az értekezletet bezárta. 

Nagy József: Megköszönte a nevelőtestület bizalmát. 

K.m.f. 

Láposi Zoltán    Fülesdiné Juhász Tímea  Szemán István 

a választási bizottság elnöke  bizottsági tag    bizottsági tag 

Baráth Szilvia 

jegyzőkönyvvezető 

Hitelesítők: 

Sukta Erzsébet Pálinkás István 

pedagógus pedagógus  
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült 2016. április 27-én a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Szakközépiskolája és 

Kollégiumában megtartott véleményező alkalmazotti értekezletről.  

Jelen voltak:  Rostás János Tibor főigazgató a fenntartó delegált munkatársa 

Láposi Zoltán a választási bizottság elnöke, 

  Fülesdiné Juhász Tímea, Szemán István a választási bizottság tagjai, 

az alkalmazotti testület tagjai a jelenléti ív szerint, mely a jegyzőkönyv végéhez van 

csatolva. 

A jegyzőkönyvet Baráth Szilvia vezette. 

Tárgy: Tagintézmény-vezető választás 

Láposi Zoltán: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szavazásra jogosultak száma 102 

fő, az értekezleten részt vevők száma 100, a szavazásra jogosult jelenlévők száma szintén 99 fő, így a 

testület határozatképes.  

A jegyzőkönyvvezetésre felkérte Baráth Szilvia iskolatitkárt, a hitelesítésre pedig Ur Tibort és 

Darabánt Zsanettet. A testület egyhangúlag elfogadta ezt. 

Láposi Zoltán: Ismertette a nevelőtestületi véleményező értekezlet eredményét, ezt követően pedig a 

szavazás módját, mely szerint titkos szavazással történik a vélemény nyilvánítás. 

A szavazócédulákat a jelenlévők átvették és ezt aláírásukkal igazolták. A szavazást követően a 

cédulákat a szavazóurnába helyezték, amelyet előzőleg a jelenlévőknek bemutattak és mindenki 

meggyőződött arról, hogy az urna üres. 

A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság megszámolta a szavazatokat és kihirdette az 

alkalmazotti testület előtt. 

Nagy József személyét a döntő többség támogatta, mivel 93 igen, 2 nem és 4 érvénytelen szavazat 

volt. 

Láposi Zoltán: Az értekezletet bezárta. 

Nagy József: Megköszönte az alkalmazotti testület bizalmát. 

K.m.f. 

Láposi Zoltán    Fülesdiné Juhász Tímea  Szemán István 

a választási bizottság elnöke  bizottsági tag    bizottsági tag 

Baráth Szilvia 

jegyzőkönyvvezető 

Hitelesítők: 

Darabánt Zsanett Ur Tibor 

alkalmazott pedagógus 

mailto:mszgepesz@gmail.com

