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A határozatot kapják: 
 
Pécsi Tankerületi Központ – 7621 Pécs, Színház tér 2.  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pécsi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója levélben kereste meg Önkormányzatunkat 
melyben jelezte, hogy a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tekintetében 
intézményvezetői (főigazgatói) pályázatot írt ki. 
A Pécsi Tankerületi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § -ának megfelelően folytatja le a pályázati eljárást. A pályázatok benyújtására 
nyitva álló határidőig egy fő, Benkő Vanda az intézmény jelenlegi igazgatója nyújtotta be 
pályázatát.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdés értelmében a 
fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízatásával összefüggő döntése előtt 
beszerzi a vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét. A 
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komlói Tagintézménye a Május 1. utca 15. sz. 
alatti ingatlanban működik, mely ingatlan Önkormányzatunk tulajdonában és a Pécsi 
Tankerületi központ vagyonkezelésében áll.   
A vonatkozó jogszabályok értelmében a véleményezésre 30 nap áll rendelkezésre, mely 
határidő május 5-én jár le.  
 
Benkő Vanda 1986-ban a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán logopédus 
végzettséget, 1992-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológus diplomát, majd 
2005-ben a Pécsi Tudományegyetemen klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági 
szakpszichológusi végzettséget szerzett. Az elmúlt években továbbképzéseken vett részt, 
elősegítve ezzel a szakmai ismereteinek bővítését, valamint több TÁMOP pályázat 
lebonyolításában is közreműködött.  
Szakmai tapasztalata kiemelkedő, 1986-tól egy éven át a Pécsi Önkormányzat fenntartásában 
álló óvodákban logopédusként dolgozott, majd 1987-2000 között a Nevelési Tanácsadónál 
látta el a gyógypedagógusi-pszichológusi feladatokat. 2000-től 8 éven át az ANK Nevelési 
Tanácsadó intézményegység vezetőjeként tevékenykedett. 2008-tól 2013-ig az Pécsi Éltes 
Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium 
intézményegység vezetője volt. A Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói 
feladatait 2013 óta látja el.  
 
A benyújtott vezetői pályázat magas színvonalú, mind formailag, mind tartalmilag igényes, 
részletes és alapos.  
Vezetői elképzelései között kiemelkedően fontosnak tartja a szakszolgálati feladatok 
(gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, korai fejlesztés és gondozás, 
gyógytestnevelés) szakmai tartalmának továbbgondolását, a tagintézményekkel való 
kapcsolattartást, a szakmai tudás szintes tartását, a tanfelügyeleti ellenőrzést, valamint a 
szakmai értékelő rendszert.  
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa Benkő Vanda 
intézményvezetői kinevezését.  
 
A pályázat terjedelmi okokból nem került csatolásra az előterjesztéshez, a pályázati anyag a 
Komlói Közös Önkormányzati Hivatal Titkársági Irodáján (7300 Komló Városház tér 3. I. 
emelet 108. ajtó) megtekinthető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.  



Határozati  javaslat:  
 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében az Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a Baranya Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatának véleményezése című előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület támogatja Benkő Vanda kinevezését a Baranya Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményvezetői (főigazgató) állására.  
 
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Pécsi Tankerületi 
Központot tájékoztassa.  
 

Határid ő: 2018. május 5.  
Felelős: Polics József polgármester 

 
 
 
Komló, 2018. április 11.  
 
 
        Polics József 
        polgármester 


