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Meghívott:  
Király Istvánné – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói 
Tankerületének igazgatója 
Dobóné Bencze Zsuzsanna – Szilvási Általános Iskola igazgatója 
 
 
 
 
 
A határozatot kapják: 
Király Istvánné – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói 
Tankerületének igazgatója 
Dobóné Bencze Zsuzsanna – Szilvási Általános Iskola igazgatója 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete levélben kereste meg 
Önkormányzatunkat, melyben jelezte, hogy a Szilvási Általános Iskola igazgatójának, 
Dobóné Bencze Zsuzsannának 2014. augusztus 15-én lejár az 5 éves magasabb vezetői 
megbízása.  
 
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése az 
alábbiak szerint rendelkezik: „az intézményvezető kiválasztása – ha e törvény másképp nem 
rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az 
intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Egyetértés 
hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a 
pályázat kiírása kötelező”. 
 
Az Nkt. 68. § (1) bekezdése és a 83. § (3)-(5) bekezdései szerint: 
Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, többcélú 
intézmény vezetőjét – nevelési-oktatási intézmény esetében a nevelőtestület, többcélú 
intézményben az igazgatótanács, a fenntartó intézmény székhelye szerint illetékes vagy az 
intézményt működtető települési önkormányzat, szakképző iskolában a szakképzésért és 
felnőttképzésért felelős miniszter véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter 
bízza meg öt évre (…). 
 
A fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával (…) összefüggő döntése vagy 
véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét.  
 
Dobóné Bencze Zsuzsanna 1984-ben szerzett diplomát a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen matematika-kémia szakos általános iskolai tanárként. Dobóné Bencze 
Zsuzsanna rendelkezik közoktatás-vezetői szakirányú szakképzettséggel.  Az igazgatónő 1984 
óta dolgozik a Szilvási Általános Iskolában, ahol 1988 és 1991 között igazgató-helyettesi 
feladatokat látott el, 1994-től a természettudományos munkaközösség, 2011-től az intézmény 
minőségirányítási csoportjának vezetője és 2009. augusztus 16. napjától látja el a Szilvási 
Általános Iskola magasabb vezetői feladatait.  
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói tankerületének igazgatója támogatja az 
igazgatónő nyílt pályázati eljárás nélküli ismételt magasabb vezetői megbízását. 
 
A 2014. február 3-án megtartott nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület 84 %-a támogatta 
Dobóné Bencze Zsuzsanna igazgatói kinevezését.  
 
Az igazgatóasszony 5 éves vezetői ciklusa alatt a több átszervezésen átesett intézmény 
vezetését kiválóan ellátta, munkáját nagyfokú szakmai gondossággal végezte.  
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassa Dobóné Bencze Zsuzsanna 
magasabb vezetői kinevezését nyilvános pályázat mellőzésével. 
 
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 figyelembe vételével – megtárgyalta az Intézményvezetői pályázat 
véleményezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület támogatja Dobóné Bencze Zsuzsanna nyilvános pályázat lebonyolítása nélküli 
kinevezését a Szilvási Általános Iskola igazgatói állására.  
 
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Komlói Tankerületét tájékoztassa.  
 
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2014. február 03. 
 
        Polics József 
        polgármester 


