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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete - eleget téve törvényi
kötelezettségének- pályázatot írt ki a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye tagintézmény-vezetői beosztására. A pályázat benyújtására nyitva álló 
határidőn belül egy pályázó, Bodor Tamás, az intézmény jelenlegi tagintézmény-vezetője adta 
be pályázatát.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (3) bekezdés 
e) pontja és a (4) bekezdés h) pontja alapján a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének
megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése, vagy véleményének 
kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét. 

Az Nkt. 83. § (5) bekezdése szerint a vélemény kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a fenntartói 
döntés meghozatalához rendelkezésre áll. A vélemény kialakításához – az információk
hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az 
érdekeltek részére.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerülete megküldte Bodor Tamás
pályázati anyagát, mely az Önkormányzati és Igazgatási Irodán megtekinthető. 

Bodor Tamás 26 éves általános iskolai tanári, és 5 éves tagintézmény-vezetői tapasztalattal 
rendelkezik. Sokoldalúan képzett, kollégái és a szülők elismerését élvező pedagógus. 
Pályázatában a szakmai helyzetelemzés, valamint a tagintézmény infrastrukturális, személyi
adottságainak feltárása és az ezekre épülő fejlesztési elképzelések konkrét, személyes 
tapasztalatokon alapulnak. Fontosnak tartja a nyugodt, kiszámítható, feszültségektől mentes 
munkahelyi légkör kialakítását, amely a zavartalan nevelőmunka alapfeltétele. 



Vezetői programjában részletesen kifejti vezetési elveit, szól a tagintézményben jelentkező 
szervezési feladatokról, szintekről, valamint terveiről. 

Mindezek alapján a pályázó vezetői programja alkalmas a szakszerű és jogszerű intézményi 
működés biztosítására, valamint a szakmai munka továbbfejlesztésére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(3) bekezdésében és a (4) bekezdés h) pontjában
biztosított véleményezési joga alapján a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
tagintézmény-vezetői feladatának ellátására Bodor Tamás 
pályázót a szakszerű és jogszerű intézményi működés 
biztosítására, a szakmai munka továbbfejlesztésére
alkalmasnak tartja.
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