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Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s  
 
 
              Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Takács Pálnak címzetes igazgatói cím adományozását javasoljuk, elismerve ezzel az 
ifjúság nevelésében kifejtett lelkiismeretes és áldozatkész munkáját. 
 
Takács Pál 1968-tól dolgozik az oktatás területén. 1989–1992-ig a Terney Béla 
Középiskolai Kollégium nevelőtanáraként, 2002-ig igazgatóhelyetteseként, 2002-től 1 évig 
megbízott, majd 2005. január 31-ig igazgatóként.  
 
Eddigi életútja során – bármilyen beosztásban dolgozott is – sokat tett az ifjúság 
neveléséért. 
A kollégium világa meghatározóvá vált életében. Fontos volt számára a diákok szeretete, 
a nevelőtanárok tisztelete, önállóságuk támogatása, a színes kollégiumi élet 
szorgalmazása.  
Vezetői munkásságát a felkészültség, a tudatosság, az igényesség jellemezte. Mindig 
csapatban gondolkodott, nemcsak biztosította, hanem ösztönözte is kollégáit a kreatív 
gondolkodásra.  
Igazgatóként sokat tett a kollégiumban folyó nevelői munka minőségi színvonalának 
emeléséért. A minőségbiztosítási program beindításával a nevelőtestület, illetve a 
kollégium minden dolgozója jobban magáénak érzi a kollégiumi feladatok magasabb 
szinten történő ellátását.  
 
Vezetői célkitűzése gyermekközpontú kollégium kialakítása volt, ahol kellemes 
környezetben, sok programlehetőség közül választva, nyugodt körülmények között 
élhetnek és tanulhatnak a kollégisták, jó kapcsolatban egymással és a nevelőkkel.  
 
Sikerült jó nevelőtestületi és munkatársi légkört kialakítania, elképzeléseihez meg tudta 
nyerni nevelőtársait, s a kollégium többi dolgozóját.  
 
A hatékony nevelőmunkának kiemelten fontos feltétele a diákok iskoláival való szoros 
munkakapcsolat, amelynek megteremtésében meghatározó szerepe volt.  
Megtartotta, illetve továbbfejlesztette a kollégium nagy rendezvényeit (Terney Napok, 
Gólya tábor, „Mozdulj!” Sportnap), a testvér-kollégiumi kapcsolatrendszerüket tovább 
ápolta. 
 
Javaslom a Művelődési és Oktatási Bizottság kezdeményezése alapján, hogy elismerve 
az ifjúság nevelésében kifejtett lelkiismeretes és áldozatkész munkáját a testület „címzetes 
igazgató” címet adományozzon. 
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H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5.§ 
(19) bekezdésében foglaltak szerint 
 

Takács Pálnak 
„címzetes igazgató” címet adományoz, 

 
elismerve az ifjúság nevelésében kifejtett lelkiismeretes és áldozatkész munkáját. 
A Képviselő-testület döntése alapján a címzetes igazgatói pótlék mértéke a pótlékalap 
száz százaléka, és addig adható, amíg pedagógus munkakörben foglalkoztatják a 
közalkalmazottat. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) Szentes Város Alpolgármestere 
3.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4.) Takács Pál Szentes, Bocskai u. 4. II/6. 
5.) Terney Béla Középiskolai Kollégium 
6.) Csongrád Megyei Államkincstár 6701 Szeged, Széchenyi tér 9. 
7.)  Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
 
 
Szentes, 2005. február 16. 
 
 
 
 
 

  Szűcs Lajos 
alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 


