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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2022. (IV. 28.) számú határozatában 
(továbbiakban: Határozat) döntött arról, hogy a Komló Városi Óvoda (továbbiakban: 
Intézmény) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki.  
 
Az intézményvezetői megbízásra irányuló pályázati felhívás a vonatkozó jogszabályi 
előírások szerint került közzétételre.  Ennek megfelelően az megjelent Komló város 
honlapján, a Komlói Kirakat újságban, valamint a személyügyi igazgatási feladatokat ellátó 
szerv (továbbiakban: személyügyi központ) honlapján. A pályázat benyújtásának határideje a 
személyügyi központ honlapján történő közzétételét követő 30. nap, amely időpont jelen 
pályázat esetén 2022. június 2. napja volt. 
 
Fenti határidőig 2 db pályázat érkezett be, amelyet Kozmann Kornélia - aki jelenleg a Komló 
Városi Óvoda intézményvezetője - és Tamás Anikó - aki jelenleg a Komló Városi Óvoda 
Templom téri tagóvodájának tagóvoda vezetője - nyújtott be. 
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) 
bekezdés e) pontja 2019. július 26. napjával hatályát vesztette, ugyanakkor a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően a Képviselő-testület az intézmény vezetőjének megbízásával 
összefüggő döntése előtt kikérte az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, a 
szakmai munkaközösség, valamint Komló Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának és 
Komló Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának véleményét is a beérkezett 
pályázatokkal kapcsolatosan.  
 
A fent említett szervezetek véleményezték a pályázatokat: 
A szülői közösség Kozmann Kornéliát javasolja, az alkalmazotti közösség – 77 szavazatból 
76 érvényes szavazat – 46 szavazattal Kozmann Kornéliát, 30 szavazattal pedig Tamás Anikót 
javasolja. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Tamás Anikót, míg a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Kozmann Kornéliát javasolja az intézményvezetői állás betöltésére.   
 
Fent részletezetteknek megfelelően az intézmény nevelőtestülete a 2022. június 13. napján 
megtartott értekezleten a pályázók által benyújtott vezetői programokat az alábbiak szerint 
véleményezte:  
 
A nevelőtestület véleménye Kozmann Kornélia vezetői pályázatáról 
„Kozmann Kornélia pályázata az intézmény alapdokumentumaival koherens, szakmailag jól 
átgondolt, az óvodai működés minden szegmensére kiterjedő, megfelel a törvényességi 
elvárásoknak.  A pályázó az óvodai rendszer működését, lehetőségeit jól ismerve és átlátva, 
magas szintű szakmai, és vezetői tapasztalatokra építve fogalmazta meg a célokat, 
feladatokat. A megfogalmazott célok, elképzelések reálisak, a megvalósítás humán és anyagi 
forrásai rendelkezésre állnak. Felvázolt törekvései rendszer szinten előremutatóak, fejlődést, 
további pozitív változást céloznak, tükrözik szakmai elhivatottságát, hitvallását.” 
Fent leírtakkal szemben az alábbi vélemények fogalmazódtak meg: 
-A pályázat túl általános, a feladatok megvalósulására nem tér ki. 
-A dolgozók segítése, támogatása nem kap elég hangsúlyt. 
-Hiányoznak a konkrét ötletek az óvodák hatékonyabb működésének érdekében. 
-Kevés a jövőre tervezett, korszerű és időszerű változások, újítások tervezése.  
-Leginkább a fenntartó igényeit veszi figyelembe. 
-Nagyobb önállóságra lenne szüksége az óvodának, mind szakmailag, mind döntéshozatalban. 



-A tárgyi és személyi feltételek biztosítása nem teljes mértékben kielégítő.” 
 
A nevelőtestület véleménye Tamás Anikó vezetői pályázatáról 
„Tamás Anikó vezetői pályázata a törvényi előírásoknak megfelel, alapos, részletes, átfogó. 
Formai megjelenése esztétikus, jól áttekinthető, színes elemekkel gazdagított. A pályázatból 
kitűnik, hogy a pályázó széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, szakmailag tudatos. 
Vezetésről megfogalmazott gondolatai stabil értékrendet tükröznek, szakmai elhivatottságról 
árulkodnak. 
Pályázatában formailag elkülöníthetők a Pedagógiai Program tartalmi elemei, illetve az 
intézmény jövőjére vonatkozó rövid, közép és hosszútávú célok. Az intézmény erősségeit és 
nehézségeit elemezve fogalmazza meg vezetői célkitűzéseit. 
Fent leírtakkal szemben az alábbi vélemények fogalmazódtak meg: 
-Ellentmondásosnak találjuk, hogy egyrészt a tagóvodák arculatának megtartását tűzte ki 
célul, másrészt egy 6 csoportos komplexum létrehozását szorgalmazza. A nagy óvodai 
komplexum létrehozásával nem látjuk biztosítva az önálló arculatunk fennmaradását. 
Óvodánk elveszítené családias légkörét. 
-Pályázatában megfogalmazott célok nem mindig reálisak, az anyagi lehetőségekhez képest 
olykor túlzóak.  
-Számos újításnak tűnő ötlet, célkitűzés most is jelen van óvodáink életében (pl.: családi 
délutánok, egymás foglalkozásainak látogatása, munkaközösségek), csak a covid miatt 
szüneteltek, illetve jól bejáratott rendszer szerint működnek. 
-Vezetői pályázatából kitűnik, hogy csak részben, felületesen ismeri a KVÓ tagóvodáinak 
sajátosságait, adottságait, a KVÓ óvodáinak közös működését, munkaközösségek munkáját, 
kapcsolatrendszerét. Nem látja át, nem jól értelmezi a meglévő pedagógiai folyamatokat, 
finanszírozási lehetőségeket, a költségvetésünk határait, nem ismeri a kollégák céljait, 
motiválhatóságát, szükségleteit. 
-Többen hangot adtak annak, hogy nem támogatják az óvodában az interaktív tábla 
gyermekek közé történő bevitelét, digitális eszközök gyermekek általi használatát. 
-A német nemzetiségi neveléssel kapcsolatos tervek nem jelennek meg kellően.” 
 
Fent említett szervezetek véleményezését követően 2022. június 14. napján került sor a 
pályázók szakmai munkacsoport általi személyes meghallgatására.  
A munkacsoport a bírálat során megállapította, hogy mindkettő pályázat tartalmazza a 
jogszabályban és a felhívásban szereplő szakmai önéletrajzot, a vezetői programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel, a végzettséget igazoló okiratok másolatát, az előírt 
nyilatkozatokat és az erkölcsi bizonyítványt.  
 
1.) Kozmann Kornélia pályázata mind alakilag, mind formailag megfelel a pályázati 
kiírásnak, a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkezik.  
A pályázó 1987-ben szerezte óvodapedagógusi végzettségét a Kecskeméti Tanítóképző 
Főiskolán, majd 2003-ban a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai 
Karán óvodapedagógusi kiegészítő szakot végzett. 2010-ben a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető 
és pedagógus szakvizsgát tett.  
Kozmann Kornélia 1987-2007-ig Komló Város Önkormányzat II. számú óvodai körzetében 
látta el óvodapedagógusi feladatait, ezt követőn 1 évig ezen intézmény tagóvoda vezetői 
feladatainak ellátására kapott megbízást.  
2008-2012 év között a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Óvoda óvodai 
intézményegységének vezetője, ezt követően 2012-től 2017-ig a Komló Városi Óvoda 



intézmény általános óvodavezető helyettes feladatait látta el. 2017-től napjainkig a Komló 
Városi Óvoda intézményvezetőjeként tevékenykedett. 
 
2.) Tamás Anikó pályázata ugyancsak alakilag és formailag megfelel a pályázati kiírásnak, a 
jogszabályban előírt képesítéssel rendelkezik.  
A pályázó 1998-ban Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Kaposvár óvodapedagógus 
szakán végzett. 2014-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán közoktatási 
vezető és pedagógus szakvizsgát tett.  
Tamás Anikó 1988-1996-ig a Kodály Zoltán Ének-Zene Tagozatú Általános Iskola 
pedagógiai asszisztense, majd 1997-1998 között a Felsőszilvási Óvoda (Komló) 
óvodapedagógusa volt. Majd 1999-2000 a komlói Belvárosi Plébánia Hivatal 
adminisztrátoraként tevékenykedett. Később 2000-től 2019-ig a komlói Boldog Ceferino 
Katolikus Óvoda óvodapedagógus - óvodavezetőjeként látta el feladatait. 2019-től a Komló 
Városi Óvoda Templom téri Tagóvodájának óvodapedagógusa, majd később ezen tagóvoda 
tagóvoda-vezetője lett napjainkig.  
 
A munkacsoport a beérkezett pályázatok, valamint személyes meghallgatások során 
megállapította, hogy Tamás Anikó az álláshely betöltéséhez szükséges szakmaisággal és 
végzettséggel is rendelkezik, ezért a pályázót a munkacsoport egyhangúlag támogatta, 
kinevezését elfogadásra javasolja.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
magasabb vezetői (intézményvezető) megbízást a pályázat elnyerését követő 5 év időtartamra 
kell adni. Ezen előírás figyelembevételével Tamás Anikó vezetői megbízása – amennyiben a 
Tisztelt Képviselő-testület támogatását elnyeri – 2022. július 3. napjától 2027. július 2. 
napjáig, 5 éves határozott időre szól.  
 
A benyújtott pályázatok, valamint a véleményezési eljárás során készült valamennyi 
jegyzőkönyv - előzetes időpont egyeztetést követően - Komlói Közös Önkormányzati Hivatal 
Titkársági Irodáján (7300 Komló, Városház tér 3. 1. em. 108.) megtekinthetőek.  
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázók nem kérték az előterjesztés zárt 
ülésen történő tárgyalását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán Bizottság, valamint a Jogi, Ügyrendi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjék. 
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Humán Bizottság, valamint a Jogi, 
Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „a 
Komló Városi Óvoda intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményének 
megállapítása” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület megbízza Tamás Anikót 2022. július 3. napjától 2027. július 2. 
napjáig, 5 évre szóló határozott időtartamra a Komló Városi Óvoda intézményvezetői 
feladatainak ellátásával. 



 
2. A Képviselő-testület Tamás Anikó illetményét 2022. július 3. napjától 643.104,-

forintban állapítja meg az alábbiak szerint: 
Alapilletmény:                  337.995,- Ft 
Intézmény vezetői pótlék:        237.510,- Ft 
Ágazati szakmai pótlék:               67.599,- Ft 

      Illetmény összesen:        643.104,- Ft 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos 

munkáltatói és adminisztratív intézkedések megtételéről gondoskodjon. 
 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
 

4. A Képviselő-testület megköszöni Kozmann Kornéliának az elmúlt 5 évben vezetőként 
végzett munkáját. 

 
  
Komló, 2022. június 16. 
 
 
         Polics József 
         polgármester 


