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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézményének fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az intézmény 
működtetését Tapolca Város Önkormányzata biztosítja. 
 
A tagintézmény-vezetői feladatok ellátására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
(továbbiakban: KLIK), mint fenntartó pályázatot írt ki.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83. § (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.  
 
A pályázati kiírásra egy fő, dr. Komjátiné Nyakó Györgyi, az intézmény jelenlegi 
tagintézmény-vezetője adta be a pályázatát. 
 
A KLIK, törvényi kötelezettségének eleget téve, megküldte Önkormányzatunk részére a 
pályázati anyagot, mely az Önkormányzati és Igazgatási Irodán megtekinthető. A pályázat az 
erkölcsi bizonyítvány kivételével minden szükséges dokumentumot tartalmaz. 
 
Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi 1986-ban végzett a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző 
Főiskola tanító szakán. A Veszprémi Egyetemen ember-, erkölcs- és vallásismeret 
szakirányon pedagógus szakvizsgát, 2013-ban pedig okleveles pedagógiatanár 
(mesterfokozat) diplomát szerzett. 
 
1987. szeptembere óta dolgozik a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézményében, ill. annak jogelőd intézményeiben. 
2008-tól, mint tagintézmény-vezető látja el feladatát. 



A pedagógus életpályamodell bevezetésével, sikeres minősítő vizsga után, mesterpedagógus 
minősítést kapott. 2015. januárjától tantárgygondozó szaktanácsadóként is tevékenykedik. 
 
Az elmúlt évek során az osztályfőnöki munkától a munkaközösség-vezetésen át, a 
tagintézmény-vezető megbízásig sok feladatot kapott, amit mindig a legjobb tudása szerint 
igyekezett elvégezni. 
Következetes, lelkiismeretes vezetői munkájának köszönhető, hogy az intézményben 
sokoldalúan képzett, a gyermekek érdekeit mindig szem előtt tartó, szakmájuk iránt 
elkötelezett szakemberek dolgoznak. 
 
Az intézmény partnereivel, szülőkkel, intézményvezetőkkel, mindenkori fenntartóival, a 
működtető önkormányzattal, az óvodával, a városi középiskolákkal, a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálattal, gyámhatósággal, védőnőkkel, stb. korrekt kapcsolatot ápol. 
Részt vesz a város közösségi életében.  
 
A tagintézményre vonatkozó stratégiai céljai között szerepel a magyar-angol két tanítási 
nyelvű program további működtetése, eredményességének folyamatos emelése, az „örökös 
ökoiskola” címnek megfelelő környezeti program megvalósítása, az élethosszig tartó tanulás 
megalapozása a kulcskompetenciák fejlesztése révén, „Tehetségpont és Referencia iskola 
státusz elnyerése, saját jó gyakorlatok készítése, mentorálása.  
 
Pályázatában a szakmai helyzetelemzés, a tagintézmény infrastrukturális és személyi 
adottságainak bemutatása és az ezekre épülő fejlesztési elképzelések konkrét 
tapasztalatokon alapulnak, reálisak. 
 
Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi vezetői programjában megfogalmazottak és az eddigi munkája 
alapján alkalmas a szakszerű és jogszerű intézményi működés biztosítására, a jogszabályban 
meghatározott feladatok elvégzésére, valamint a szakmai munka továbbfejlesztésére.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § 
(4) bekezdés h) pontjában biztosított véleményezési joga 
alapján a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi 
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye 
tagintézmény-vezetői feladatának ellátására Dr. 
Komjátiné Nyakó Györgyi pályázót a szakszerű és jogszerű 
intézményi működés biztosítására, a szakmai munka 
továbbfejlesztésére alkalmasnak tartja.  
 
Határidő: 2015. november 16. 
Felelős: polgármester 
 

Tapolca, 2015. november 5. 
 Dobó Zoltán 

           polgármester 
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