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ELŐTERJESZTÉS 

 
a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott intézmények intézményvezetői, 

valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak véleményezéséről 
 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztere a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján pályázati 
felhívást tett közzé a Kaposvári Tankerületi Központ fenntartásába tartozó köznevelési 
intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői beosztásának ellátására. A 
pályázati felhívás érinti a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, valamint a 
Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői 
(magasabb vezetői) munkakörét, illetve a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános iskola 
Pécsi Utcai Tagiskolája-, Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája-, 
Toponári Tagiskolája-, Honvéd Utcai Tagiskolája-, Gárdonyi Géza Tagiskolája-, Benedek 
Elek Tagiskolája tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltését.  
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Törvény) 68. § (1) 
bekezdése alapján az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény, többcélú intézmény vezetőjét – az e törvényben foglalt szervezetek, közösségek, 
személyek és a fenntartó véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter bízza 
meg öt évre.  
A Kaposvári Tankerületi Központ tájékoztatása szerint a tagintézmény-vezetők esetében 
Stickel Péter tankerületi igazgató gyakorolja a kinevezési jogkört. 
 
A Törvény 83. § (A fenntartó kötelezettségei és jogai) (3) bekezdés e) pontja, valamint a (4) 
bekezdés h) pontja alapján a fenntartó a köznevelési intézmény megszüntetésével, 
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, vezetőjének megbízásával összefüggő 
döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézményt működtető önkormányzat 
véleményét. 
 
1. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola intézményvezetői beosztásának 
betöltésére Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna nyújtotta be pályázatát. A pályázó jelenleg 
is főigazgatóként irányítja a központi iskolát és tagintézményeit. Vezetése alatt végig 
fontosnak tartotta a tagiskolák egyéni arculatának biztosítását, a partnerközpontú hatékony 
rendszer működtetését. Fontos számára a személyiségformálás, hiszi, hogy az iskola a 
szocializáció társadalmi színtere, így értékközvetítő jellege meghatározó. A pályázat 20 
sikerkritériumban fogalmazza meg azokat a célokat, melyeket közösen kíván a kollégáival 
megvalósítani őszinte, véleménynyilvánításon alapuló segítő együttműködéssel és hatékony 
információáramlással. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna elhivatottsága, szakma iránti 
elkötelezettsége, céltudatossága továbbra is garanciát jelent Kaposvár általános iskoláinak 
magas színvonalú működésére.  
 
 
 



2. A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői 
beosztásának ellátására Molnár Anna adta be pályázatát. Szakmai életútjának első állomása a 
tudatos szakmai fejlődés időszaka volt. Munkáját matematika és földrajz tantárgyak 
tanításával kezdte a siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban. Tanítványait számos tanulmányi 
versenyre készítette fel. Életútja második szakaszát a Kaposvári Egyetem 
Gyakorlóiskolájában folytatta. 2001-től a gimnáziumi tagozat vezetője, majd 2006-tól 
igazgatóhelyettes. Kis kitérővel – Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola 
2008/2009-es tanév – visszatért a Gyakorlóiskolába, mint igazgató, melyet azóta is vezet. Az 
irányítása alatt működő iskola valósítja meg a Kaposvári Egyetem hallgatóinak gyakorlati 
képzését. Kiemelt feladatnak tartja a közös akaratot megjelenítő Pedagógiai Program 
alapelveinek megvalósítását. Célként fogalmazza meg a pályázó, hogy olyan tanulókat 
kívánnak képezni, akik elismert tudással és képességgel rendelkeznek. Céljai eléréséhez 
fontosnak tartja a konszenzuson alapuló együttgondolkodást. Molnár Anna értékközvetítő 
attitűdje, újszerű szemléletmódja biztosíték az iskola szakmai előrehaladására. 
 
3. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi Utcai Tagiskola 
tagintézmény-vezetői beosztásának ellátására Horváth Edit adta be pályázatát. A pályázó 19 
éve vezeti a Pécsi Utcai Tagiskolát. Fő feladatának tekinti, hogy minden olyan feltételt 
biztosítson az iskolába járó tanulóknak, amit a család esetleges anyagi gondok miatt nem tud 
biztosítani, vagy nincs rá igénye. A bizonytalan időszakban is kitart az iskolába járó tanulók 
és az ott dolgozó pedagógusok mellett. A hátralévő időszak fontos feladatának tekinti a 
szülőkkel való partneri viszony erősítését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Támogatja 
a kihívás előtt álló tantestületet. Horváth Edit elkötelezettsége példaértékű, további munkája 
hitet és erőt ad az intézmény tanulói és dolgozói számára az elkövetkezendő időszakra.  
 
4. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Tagiskola tagintézmény-vezetői beosztásának betöltésére Puska Zoltán 
nyújtotta be pályázatát. A pályázó 2006-tól vezeti az intézményt. Eltökélt szándéka volt, hogy 
bevezesse a két tanítási nyelvű képzést, melynek megvalósítása érdekében mindent megtett. 
Olyan jövőképet állított a kollégái elé, mely motivációra, új iránti nyitottságra sarkallta a 
tantestületet. 2006-ban kigondolt ötletét 2008 szeptember 1-jén meg is valósította: elindult a 
két tannyelvű képzés. A pályázó meggyőződése, hogy a mai kor gyermeke használható 
nyelvtudás nélkül eredménytelen az oktatásban, a munkaerő piacon és a mindennapi élet 
világában. Ezen kiemelt értékek mentén kívánja továbbra is vezetni Puska Zoltán az 
intézményt. Kitartása, elkötelezettsége a nyelvoktatás iránt az iskola sikerességét jelenti.  

 
5. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola 
tagintézmény-vezetői beosztásának ellátására Kromjákné Hilt Angella adta be pályázatát. 
Hitvallásának tekinti a személyes példamutatást, mely az etikus magatartásban, 
munkafegyelemben, szakmai igényességben nyilvánul meg. Csapatban gondolkodik, nyitott 
az új módszerek, tapasztalatok befogadására. Kiemelt célként fogalmazza meg, hogy továbbra 
is pozitív, családias légkörű, befogadó, inkluzív szemléletű iskolát szeretne működtetni, ahol 
az elsődleges a gyermek. Az iskola számos hagyománya, értéke meghatározza az 
alapkoncepciót a nevelésükben. Vezetése alatt az intézmény Örökös Ökoiskolai címet 
szerezett. Az iskola természeti környezetét kihasználva a környezettudatos szemlélet, életvitel 
fejlesztése fontos feladata a jövőben is. Kromjákné Hilt Angella hiteles, hatékony, elfogadó 
attitűdje hozzájárul a Toponári Tagiskola fejlesztési elképzeléseinek megvalósulásához.  
 
6. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola 
tagintézmény-vezetői beosztásának ellátására Delyné Horváth Andrea Krisztina nyújtotta be 
pályázatát. Tanítói diplomáját 1990-ben szerezte, s 1991-ben már az akkori Krénusz János 
Általános Iskola tanítójaként Zsolnai programot vezetett be. 1996-tól a Zsolnai program 



szaktanácsadója. 2009 júniusa óta tagintézmény-vezetőként dolgozik. Kollégáit közoktatási 
szakértőként segíteni kívánja a minősítési, tanfelügyeleti eljárások „útvesztőjében”. A pályázó 
további munkájában szeretne építeni a már megteremtett értékekre. Mindent elkövet, hogy az 
iskola eddig elért eredményeit, jó hírnevét, a magas szakmai színvonalú oktató-nevelő munkát 
tovább is fenntartsa, melyhez elengedhetetlen a kiszámíthatóság, a feladatmegosztás, az 
objektivitás. Delyné Horváth Andrea büszke iskolájára, s korrekt, következetes személyisége 
garancia az iskola további minőségi, magas színvonalú oktató-nevelő munkájára.  
 
7. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola 
tagintézmény-vezetői beosztásának ellátására Jakó Zoltán nyújtotta be pályázati 
dokumentációját. Pályáját ebben az iskolában kezdte szaktanárként, osztályfőnökként, majd 
2006 óta igazgatóként vezeti. Kiemelten fontos feladat számára az óvodákkal való 
kapcsolattartás, a programok óvodásokhoz való eljuttatása. Pedagógiai Programjuk 
specialitása a testnevelés tagozat, mely 1984 óta működik. Egyre inkább felértékelődik az 
egészséges életmód megalapozása, amire a működő tagozat a legjobb megoldást kínálja. 
Elsődlegesnek tartja, hogy a pedagógusok maguk választhassák meg továbbra is a számukra, 
illetve a diákok számára megfelelő tanítási módszereket a tudás átadására. A pályázó 
elkötelezetten hiszi, hogy sokféle lehetőség áll az általa vezetett intézmény előtt, s mindent 
megtesz annak érdekében, hogy ezen lehetőségeket az iskola javára fordítsa. Jakó Zoltán 
céltudatos, őszinte személyisége képessé teszi a Gárdonyi Géza Tagiskolát a változások 
minőségi kezelésére.  

 
8. A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Benedek Elek Tagiskola 
tagintézmény-vezetői beosztásának ellátására Varga János nyújtotta be pályázatát. 2009-től 
megbízott, majd kinevezett tagintézmény-vezetőként irányítja a Kaposfüredi városrész 
iskoláját. A pályázó hangsúlyos feladatként említi a tehetségek felfedezését, lehetőségek 
szerinti fejlesztésüket. Maga is innovatív személyiség, fogékony az új iránt. Kiemelt cél 
számára a hagyományok, jó szokások ápolása, az iskola családias hangulatának megtartása. 
Ezen értékek mellett azonban jól tudja, hogy fejlődni szükséges, hisz a fejlődés a „talpon 
maradás” fontos feltétele. Alapértékként kezeli az őszinteségen, megértésen alapuló 
kommunikációt. Varga János elfogadó attitűdje, gyermekközpontú szemléletmódja továbbra 
is záloga lehet a Benedek Elek Tagiskola elismertségének.  
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázatokat 
véleményezze, az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.  
 
 
 
Kaposvár, 2019. április 8.  
 
 
 

                                                                  Szita Károly 
                                                                  polgármester 

 
 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott 
intézmények intézményvezetői, valamint tagintézmény-vezetői megbízásainak 
véleményezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozta: 
 
 

1. A Közgyűlés Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kaposvári Kodály Zoltán 
Központi Általános Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére benyújtott 
pályázatát támogatja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 

 
2. A Közgyűlés Molnár Anna, a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és 

Gimnázium intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére benyújtott pályázatát 
támogatja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 

 
3. A Közgyűlés Horváth Edit, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Pécsi 

Utcai Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére 
benyújtott pályázatát támogatja.  

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 

 
4. A Közgyűlés Puska Zoltán, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Zrínyi 

Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolájának tagintézmény-vezetői 
(magasabb vezetői) munkakör betöltésére benyújtott pályázatát támogatja. 
 
Felelős:               Szita Károly polgármester 

         Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
         Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 
 

 
5. A Közgyűlés Kromjákné Hilt Angella, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 

Iskola Toponári Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör 
betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.  

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 

 
 



6. A Közgyűlés Delyné Horváth Andrea, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános 
Iskola Honvéd Utcai Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) 
munkakör betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.  

 
Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 

 
 

7. A Közgyűlés Jakó Zoltán, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
Gárdonyi Géza Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör 
betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.  

 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 

 
 

8. A Közgyűlés Varga János, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola 
Benedek Elek Tagiskolájának tagintézmény-vezetői (magasabb vezetői) munkakör 
betöltésére benyújtott pályázatát támogatja.  

 
 

Felelős:               Szita Károly polgármester 
Közreműködik:  dr. Gróf Regina irodavezető 
Határidő:            2019. április 26. (közlésre) 

 


