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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
32/2022. (III. 24.) határozatával pályázatot írt ki a Levendula Óvoda (4024 Debrecen, Varga
utca 23.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, tekintettel arra, hogy Törő Bélánénak, az
óvoda jelenlegi vezetőjének magasabb vezetői megbízása 2022. július 31. napjával lejár.
A pályázati felhívás 2022. március 30. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a www.debrecen.hu internetes portálon.
A pályázat benyújtásának határideje 2022. április 29. napja volt.
A Levendula Óvoda intézményvezető (óvodavezető) beosztásának ellátására a pályázat
benyújtására meghatározott határidőig egy pályázó, Lukácsné Széles Anita belső pályázó, az
intézmény jelenlegi intézményvezető-helytettese nyújtotta be a pályázatát.
Az intézményvezetői pályáztatás és a magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) együttesen szabályozza.
Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltételei a következők:
- felsőfokú végzettség,
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges,
a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség (jelen esetben
óvodapedagógus szakképzettség),
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett, vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai
gyakorlat, valamint
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: szakértői bizottság) hallgatja meg,
melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója, azaz a
Közgyűlés a szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a magasabb vezetői
megbízásról.
A 4/2009. (II. 26.) Ö.h. alapján kijelölt – a Kulturális és Oktatási Bizottság tagjaiból álló –
szakértői bizottság 2022. május 11. napján Lukácsné Széles Anita pályázót meghallgatta.

Jelen előterjesztés II. pontjában a pályázó szakmai életútjának bemutatására és a szakértői
bizottság összegzett véleményének ismertetésére kerül sor.
Az Nkt. 67. § (8) bekezdése szerint az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét
képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése szerint a benyújtott pályázatot a Közgyűlés részére a
véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő első testületi ülésre be kell
nyújtani.
A pályázati eljárásra vonatkozó teljes iratanyag Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., 1. emelet 111. iroda)
megtekinthető.
II.
Lukácsné Széles Anita belső pályázó, az intézmény jelenlegi intézményvezető-helyettese.
Lukácsné Széles Anita 1997-ben a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolán
óvodapedagógus szakképzettséget szerzett. A pedagógus szakképzettség megszerzését
követően több mint 19 éven át a hajdúsámsoni Eszterlánc Óvodában dolgozott
óvodapedagógusként. 2019 márciusától a Levendula Óvoda óvodapedagógusa. 2020-ban
megbízást kapott az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására.
A pályázó 2022 januárjában a Kodolányi János Egyetemen szakvizsgázott pedagógus
közoktatás vezető szakképzettséget szerzett.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A szakértői bizottság az alábbi véleményt alakította ki a pályázatról:
„A pályázó 20 év szakmai és egy év helyettes vezetői tapasztalattal rendelkezik. Pályázata
formailag és szakmailag egyaránt igényes, áttekinthető, tudatos, innovatív szemléletet tükröz.
Széleskörűen képzett, ismereteire, kompetenciáira tudatosan épít a vezetési elképzeléseiben. A
helyzetelemzésen túl a vezetői célkitűzések és az ebből adódó stratégiai és operatív feladatai
meghatározásában követi az öt vezetői kompetencia elvét, kijelölve az elérhető
sikerkritériumokat.
Határozottan érzékelhető a vezetői kompetenciák tudatos értelmezése, alkalmazásának
országos koncepcióhoz igazodó szakmai megfelelősége. A megjelölt célok és feladatok
eredményes elérésében számít az alkalmazotti közösség kompetenciáinak gyakorlati
alkalmazására, innovatív szemléletére, színvonalas feladatellátására, a szakmai tudás belső
igényből fakadó fejlesztésére.
A pályázó pedagógiai szemlélete, elkötelezettsége, tudatossága, vezetési programjából
érzékelhető szakmai hozzáértése a vezetői kompetenciák megerősödéséhez, a sikeres
intézményvezetői feladatok ellátásához kiváló alap.
A szakértői bizottság Lukácsné Széles Anita pályázatát támogatja.”

A szakértői bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
elfogadta a véleményt.
III.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízást határozott időre,
öt évre kell adni.
Az illetményalap az Nkt. 65. § (2) bekezdés b) pontja szerint alapfokozat – azaz főiskolai
végzettség – esetén a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC.
törvény 64. § (1) bekezdésében meghatározott vetítési alap (101.500 Ft) 180 %-a, vagyis
182.700 Ft.
Az intézményvezetőt a magasabb vezetői megbízásának időtartamára intézményvezetői pótlék
illeti meg, melynek mértékét a Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdése és a Közgyűlés 45/2020.
(VI. 25.) határozatának 2./ pontjában foglalt szabályok alkalmazásával kell meghatározni,
nevelési évenként felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani.
A Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés g) pontjára figyelemmel, a Közgyűlés 45/2020. (VI. 25.)
határozatának 2./ pontja szerint az intézményvezetői pótlék mértéke – az intézmény tárgyévet
megelőző nevelési év október 1-jei gyermeklétszáma alapján – legfeljebb százötven fő
gyermeklétszám esetén az illetményalap hatvan százaléka.
A 2021. október 1-jei adatok szerint a Levendula Óvodában 92 fő gyermek neveléséről
gondoskodtak, ezért a 2022/2023. nevelési évben az intézményvezetői pótlék mértéke az
illetménylap 60 %-a lesz (2022. évben 109.620 Ft).
A Korm. rendelet 16.§ (11) bekezdése alapján a pedagógusok előmeneteli rendszere hatálya alá
tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye húsz
százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra is jogosult.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Lukácsné Széles Anitának a Pedagógus II. fokozat
9. fizetési kategóriában a garantált illetménye 319.725 Ft, ágazati szakmai pótléka 63.945 Ft,
illetménye – a jelenleg fizetett 54.810 Ft intézményvezető-helyettesi pótlék nélkül –
összesen: 383.670 Ft.
Lukácsné Széles Anita intézményvezetői megbízása esetén a fenti illetmény összege – az
intézményvezető-helyettesi pótlékra való jogosultság megszűnésével egyidejűleg – az
intézményvezetői pótlék összegével fog emelkedni.
IV.
Törő Béláné, a Levendula Óvoda jelenlegi vezetője óvodapedagógusi pályáját 1983-ban
kezdte a Görgey Utcai Óvodában. 2003-tól a Levendula Óvoda óvodapedagógusa, 2011 óta
látja el az intézmény magasabb vezetői beosztását.
Intézményvezetői feladatait mindvégig a pedagóguspálya iránti mély elhivatottsággal, a
gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával, példamutatóan, a fenntartóval való hatékony
együttműködésben, szakmai lojalitással látta el.

Óvodavezető Asszony 2021-ben a második vezetői ciklusa lejártakor, az intézmény magasabb
vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati felhívásra már nem nyújtotta be a pályázatát, de
figyelemmel arra, hogy a pályázati eljárás eredménytelenül zárult, még további 1 évig, azaz
2021. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig vállalta az intézményvezetői feladatok
ellátását.
A fenti időpontot követően Törő Béláné továbbra is a Levendula Óvodában fog dolgozni,
óvodapedagógus munkakörben.
Az Nkt. 69. § (6) bekezdése és a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján a munkáltatói
jogkör gyakorlójának lehetősége van arra, hogy a korábban legalább két ciklust (azaz legalább
10 évet) intézményvezetőként dolgozó pedagógust címzetes igazgatói címben és pótlékban
részesítse, ha intézményvezetői megbízásának lejártát, vagy megszűnését követően továbbra is
a korábban általa vezetett intézményben marad alkalmazásban. A pótlék mértéke a volt
intézményvezető korábbi vezetői pótlékának huszonöt százaléka.
Az óvodavezető intézményvezetői pótléka bruttó 109.620 Ft, amelynek alapján a címzetes
igazgatói pótlék bruttó összege – a közalkalmazotti jogviszonyának fennállásáig – 27.405 Ft
lesz.
Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy több mint egy évtizedes kiemelkedő
intézményvezetői tevékenységének elismeréseként 2022. augusztus 1. napjával
adományozzon címzetes igazgatói címet Törő Béláné részére.
V.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A fentiekre figyelemmel terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé döntéshozatalra a Levendula
Óvoda magasabb vezetőjének megbízásával, valamint az intézmény leköszönő magasabb
vezetője részére címzetes igazgatói cím adományozásával kapcsolatos határozati javaslatot.
Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján,
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, a 2011. évi
CXC. törvény 67. § (1) és (7) bekezdése, 68. § (4) bekezdése, 69. § (6) bekezdése, 83. § (2)
bekezdés f) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, 23. § (1)–(3)
bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése, 21/A. § (1) bekezdése
és a 22. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 45/2020. (VI. 25.) határozatra és a 32/2022.
(III. 24.) határozatra
1./ megbízza Lukácsné Széles Anitát, a Levendula Óvoda (4024 Debrecen, Varga utca 23.)
határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2022. augusztus
1. napjától 2027. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával.
2./ Több mint egy évtizedes kimagasló színvonalú intézményvezetői munkáját megköszönve
Törő Béláné részére 2022. augusztus 1. napjával címzetes igazgatói címet adományoz.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően a munkáltató intézkedéseket készítése elő, és felhatalmazza a polgármestert a
munkáltatói intézkedések aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.

Dr. Papp László
polgármester

