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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 Gönczy Pál Utcai Óvoda magasabb vezetői
beosztásának ellátására, tekintettel arra, hogy a 20/2022. ( II. 24. ) határozatában akként döntött,
hogy Deák Józsefnének, az óvoda jelenlegi vezetőjének határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyát – kérelmére – öregségi nyugdíjjogosultságára tekintettel 2022. december 26.
napjával felmentéssel megszünteti.
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 Gönczy Pál Utcai Óvoda intézményvezető (óvodavezető) beosztásának ellátására a pályázat
benyújtására megadott határidőig egy pályázó, Stefániné Máté Zsófia Irén belső pályázó
nyújtotta be a pályázatát. A pályázó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt
ülés tartását.
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, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
- 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 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 Stefániné Máté Zsófia Irén 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 30. 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.
Stefániné Máté Zsófia Irén belső pályázó.
Stefániné Máté Zsófia Irén 2003-ban a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán
művelődési és felnőttképzési menedzser szakon végzett, majd 2011-ben a Debreceni Egyetem
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán óvodapedagógus szakképzettséget igazoló oklevelet
kapott. 2019-ben közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget,
2020-ban pedig fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen szakvizsga szakirányú
szakképzettséget szerzett a Debreceni Egyetemen.
Stefániné Máté Zsófia Irén 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, amelyből közel 6 éve a
Gönczy Pál Utcai Óvodában dolgozik.
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 végzett óvodapedagógusként 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Közel 6 éve
dolgozik a Gönczy Pál Utcai Óvodában. Az eddig szerzett tapasztalatai és szakmai képzettségei,
kompetenciái alapján készítette el vezetési programját, melyben ismerteti az óvoda adottságait,
lehetőségeit, az eddigi eredményeket számba vevő fejlesztésre irányuló vezetési elképzeléseit.
Programjában részletesen érinti az óvoda Pedagógiai Programjának kiemelt területeit, így az
óvoda arculatát meghatározó környezettudatos nevelést, az egészségvédelmet, egészségtudatos
életmód alakítását, annak tudatosítását. Az alkalmazotti közösség színvonalas feladatellátására,
együttműködésére épít, számít a belső tudásmegosztás folyamatos működtetésére, a
kompetenciák bővítésére, továbbképzésekre ösztönöz.
Az eredményes pedagógiai munkát, szakmai feladatellátást a színvonal tartásában és annak
növelésében látja, az eddig megteremtett értékek őrzésével. A vezetési programból tükröződő
szemléletmódja, értékrendje az alkalmazotti közösség támogatásával, annak együttműködésével
biztosíthatja a tudatos szakmai fejlődés irányának meghatározását és megvalósítását, a vezetői
kompetenciák megerősödését, a sikeres vezetői feladatellátást. A szakértői bizottság a pályázó
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 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.
Az intézményvezetői pótlék mértékének megállapítása során 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.
A Gönczy Pál Utcai Óvodában a 2021/2022. nevelési évben az intézményvezetői pótlék mértéke
– a Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés f) pontja alapján, figyelemmel a 2020. október 1-jei
gyermeklétszámra – az illetményalap 80 %-a, vagyis 146.160 Ft. A 2021. október 1-jei adatok
szerint az óvodában 197 fő gyermek neveléséről gondoskodnak, ezért a 2022/2023. nevelési
évben az intézményvezetői pótlék mértéke nem fog változni, az továbbra is az illetményalap 80
%-a marad.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Stefániné Máté Zsófia Irénnek – a Pedagógus I.
fokozat 6. fizetési kategóriában – a garantált illetménye jelenleg 264.915,- Ft, ágazati szakmai
pótléka 52.983,- Ft, illetménye így jelenleg mindösszesen 317.898,- Ft. Magasabb vezetői
megbízás esetén Stefániné Máté Zsófia Irén illetményének összege az intézményvezetői pótlék
összegével fog emelkedni.
IV.
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 döntéshozatalra a Tisztelt Közgyűlés elé a Gönczy Pál
Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos javaslatot.
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, 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 21/A. § (1) bekezdése és 22. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a
32/2022. (III. 24.) határozatban foglaltakra
1./ megbízza Stefániné Máté Zsófia Irént, a Gönczy Pál Utcai Óvoda (4225 Debrecen, Gönczy
Pál utca 1-3.) határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját
2022. december 27. napjától 2027. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői intézményvezető (óvodavezető) - beosztásának ellátásával.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően a
magasabb vezetői megbízást készítése elő és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói
intézkedés 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

