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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
145/2018. (VIII. 30.) határozatában foglaltak szerint pályázatot írt ki a Liget Óvoda (4031
Debrecen, Bartók Béla út 78.) magasabb vezetői (óvodavezető) beosztásának ellátására,
tekintettel arra, hogy a 118/2018. (VI. 28.) határozata alapján lefolytatott pályázati eljárást –
pályázó hiányában – eredménytelenné kellett nyilvánítania.
Tájékoztatom a Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a Közgyűlés 145/2018.
(VIII. 30.) határozatának 4./ pontja értelmében 2018. október 1. napjától az új óvodavezető
megbízásáig az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat az intézmény szervezeti és
működési szabályzata alapján továbbra is Kuk Eleonóra, az intézmény korábbi óvodavezetője
látja el.
A pályázati felhívás 2018. szeptember 3. napján jelent meg a kormányzati személyügyi
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) és a www.debrecen.hu
internetes portálon, valamint közzétételre került Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza épülete) is. A pályázati felhívást közzététel céljából az
Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztősége részére is megküldtük.
A Liget Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidejéig,
azaz 2018. október 3. napjáig két külső pályázó, Hegedüsné Tenkely Judit és Korpai Beáta
óvodapedagógusok nyújtottak be pályázatot.
A magasabb vezetői beosztás betöltésére vonatkozó pályázati eljárás során a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat a
pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési és megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott, legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottságnak kell meghallgatnia. A Közgyűlés – a 4/2009. (II. 26.)
Ö.h-val – az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot jelölte ki a szakértői bizottsági feladatok
ellátására.
A pályázók a személyüket érintő napirend tárgyalásánál nem kérték zárt ülés tartását.
II.
A pályázók bemutatása alfabetikus sorrendben:
A) Hegedüsné Tenkely Judit pályázó
A pályázó 1984-ben a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvónőként végzett, majd
2000-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és
Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget igazoló oklevelet
kapott. Pályafutását óvónőként 1981-ben a Sinay Miklós Utcai Óvodában kezdte, majd 19902010. között a Faragó Utcai Óvodában dolgozott, 1998-2008. között ő volt az intézmény
magasabb vezetője.

A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
B) Korpai Beáta pályázó
1998-ban óvodapedagógusként végzett a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai
Főiskolán, ahol tanulmányi eredményeiért kitüntetéses oklevelet kapott. 2005-ben
közoktatásvezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget szerzett a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán.
Korpai Beáta több mint 20 éve óvodapedagógus munkakörben dolgozik. 2009-2016. között a
„Martonfalvi Lurkók” Alapítványi Óvoda óvodavezetője volt. 2016-tól jelenleg is a Csodavár
Óvoda (4271 Mikepércs Petőfi utca 34.) magasabb vezetője.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
III.
A Liget Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárásra vonatkozó
iratanyag megtekinthető a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán
Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I. emelet 107. iroda).
Kérem a Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy a pályázókat meghallgatni és a
határozati javaslatot, valamint az összegzett szakmai véleményeket megfogalmazni és
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése,
az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a 4/2009. (II. 26.)
Ö.h-ban és a 145/2018. (VIII. 30.) határozatban foglaltakra, az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 2. melléklet 4.1. pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1./ meghallgatta a Liget Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Hegedüsné Tenkely Judit pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított alábbi véleményt:
2./ meghallgatta a Liget Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Korpai Beáta pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított alábbi véleményt:
3./ Felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést az
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság által kialakított véleményről.
Határidő: 2018. októberi közgyűlés
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. október 10.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

