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Bizottság Hatáskör 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C 2. pont 

  
 
Meghívott:  
Király Istvánné tankerületi igazgató - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- 
istvanne.kiraly@klik.hu 
Vámos Ágnes megbízott intézményvezető - Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola -gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu 
 
 
A határozatot kapják: 
Király Istvánné tankerületi igazgató - Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- 
istvanne.kiraly@klik.hu 
Vámos Ágnes megbízott intézményvezető - Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, 
Alapfokú Művészeti Iskola  - gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete levélben kereste meg 
Önkormányzatunkat, melyben jelezte, hogy a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola többcélú intézmény vezetői pályázata kiírásra került. A pályázat benyújtásának 
határideje 2016. március 30. napja volt, mely határidőig egy fő, a jelenlegi megbízott 
intézményvezető, Vámos Ágnes nyújtott be pályázatot.  
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83 § (3)-(4) bekezdése értelmében a fenntartó 
a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő 
döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét.  
 
Vámos Ágnes 1988-ban szerzett diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológia-
földrajz szakos középiskolai tanárként. 2007-ben szerezte meg közoktatás vezetői szakirányú 
továbbképzését kiváló minősítéssel.  
28 éve, 1988 óta dolgozik Komlón gimnáziumi tanárként. 2009 óta a gimnáziumi tagintézmény 
vezetője. A vezetőként eltöltött évek alatt több jelentős átszervezés zajlott le az intézményben, 
melynek vezetését kiválóan látta el, munkáját nagyfokú szakmai gondossággal végezte.  
2015. július 1. napjától a Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
megbízott intézményvezetője.  
Pályázati anyaga magas színvonalú, mindenre kiterjedő, átlátható dokumentáció. Egyértelműen 
megállapítható, hogy az intézmény általános iskolai, művészeti iskolai, és gimnáziumi feladatait is 
alaposan ismeri. Az intézmény jelenleg négy feladat-ellátási hellyel működik, melyekről a pályázó 
pontos történeti képet ad. Részletesen bemutatja azok infrastrukturális és személyi feltételeit, 
szervezeti felépítéseit, valamint a fejlesztési elképzeléseit.  
 
Vámos Ágnes intézményvezetői pályázata megtekinthető személyesen a Komlói Közös 
Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési-és Intézményfelügyeleti Irodáján. 
 
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 Vámos Ágnes vezetői kinevezését a Kökönyösi Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői 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, 2016. április 6. 
 
        Polics József 
        polgármester 


