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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
198/2016. (VI. 23.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Hajó Utcai Óvoda (4026
Debrecen, Görbe u. 5.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, tekintettel arra, hogy Nagy
Elemér Sándornénak, az intézmény jelenlegi magasabb vezetőjének határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4/2016.
(I. 21.) határozatával – a közalkalmazott kérelmére – az öregségi nyugdíjjogosultságára tekintettel
2016. október 29. napjával felmentéssel megszüntette. Az intézményben jelenleg – az intézmény
szervezeti és működési szabályzata alapján – az óvodavezető-helyettes látja el az intézményvezetői
feladatokat az intézmény új magasabb vezetőjének megbízásáig.
A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán 2016.
július 05. napján jelent meg. A pályázat benyújtásának határideje (a pályázati kiírás megjelenésétől
számított 30 nap) 2016. augusztus 05. napján járt le.
A pályázati kiírás – megfelelve a jogszabályi előírásoknak – a www.debrecen.hu honlapon és az Új
Városháza hirdetőtábláján is megjelent, valamint közzététel céljából az Oktatási és Kulturális
Közlöny Szerkesztősége részére is megküldésre került.
A Hajó Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidejére
két belső pályázó, – alfabetikus sorrendben – Kazi Ilona és Terdikné Szerencsi Katalin nyújtott
be pályázatot.
Az intézményvezetői pályáztatás és a magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. §-a, 68. § (4) bekezdése és a
83. § (3)-(4) bekezdései, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet) 189-191. §-a, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (6) bekezdése és a 23. § (1)-(3) bekezdései, 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) 22. § (1) bekezdése, 23. §-a és 25. §-a együttesen szabályozzák.
Az Nkt. 83. § (4) bekezdésében meghatározott szervek, testületek közül az intézmény alkalmazotti
közössége és a szülői szervezet nyilvánított véleményt arról, hogy támogatja-e a pályázók
magasabb vezetői megbízását.
Az EMMI rendelet 189. § (8) bekezdése alapján az intézményben működő szakmai
munkaközösségek írásban véleményt alkottak a pályázatokról.
A nevelőtestület az EMMI rendelet 189. § (2) bekezdése és 190. § (2) bekezdése alapján véleményt
nyilvánított a pályázók vezetési programjáról, továbbá szavazott az intézményvezetésre vonatkozó
programjukról és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseikről.
A Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése értelmében a pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a
nevelőtestület mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar
illetékes területi szerve is, amely nem kívánt élni ezzel a jogával.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság is meghallgatja. A Közgyűlés – a 4/2009.

(II. 26.) Ö.h-val – az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot jelölte ki a szakértői bizottsági
feladatok ellátására, amely 2016. augusztus 24. napján meghallgatta a pályázókat.
A köznevelési intézmények vonatkozásban az intézményvezetői pótlék mértékét az Nkt. 8.
melléklete tartalmazza, melynek alsó határát az illetményalap 40%-ában, felső határát 80%-ában
határozza meg. A fentiek alapján a vezetői megbízásban meg kell állapítani a magasabb vezető
intézményvezetői pótlékának mértékét.
A Kjt. 23. § (3) bekezdése és az Nkt. 68. § (4) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízás
legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. Ha jogszabályi előírás alapján a köznevelési
intézmény vezetőjének megbízása határozott időre szól, és a határozott idő alapján a megbízás
utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a megbízás
lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni , ha az a jogszabályi előírás
alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.
II.
A pályázók alfabetikus sorrendben:
A) Kazi Ilona belső pályázó
1980-ban a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvónői oklevelet szerzett. 1994. évben
angol nyelvből középfokon szóbeli, államilag elismert sikeres nyelvvizsgát tett. A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán 2005. évben
közoktatási vezető szakirányú szakon oklevelet szerzett. 1997 és 2016 között számos, a szakmai
fejlődését segítő továbbképzésen vett részt.
A pályázó az 1980 és 1982 közötti időszakban a Görgey Utcai Óvoda munkáltatónál dolgozott, mint
óvodapedagógus. 1982 és 1985 között Miskolcon, az Oszip István úti Óvoda alkalmazásában állt
szintén óvodapedagógusként, majd 1985-től 1988-ig a Vígkedvű Mihály úti Óvoda alkalmazottja
volt. 1988. augusztus 01. napja óta a Hajó Utcai Óvodában óvodapedagógus munkakört lát el.
Tagja az intézményben megalakított, Önértékelést Támogató Munkacsoportnak, melynek célja az
intézményi önértékelési folyamat koordinálása, a pedagógusok felkészítése ehhez a folyamathoz.
Kazi Ilonának a Pedagógus II. fokozat 13 fizetési kategóriájában a garantált illetménye 345.379.Ft, pótlék részére nem került megállapításra, illetménye jelenleg mindösszesen (a kerekítés
szabályait alkalmazva) 345.400.-Ft.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A pályázó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt ülés tartását.
A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
Jelen előterjesztésben az egyes véleményezésre jogosult szervek, testületek összegzett
véleményének ismertetésére kerül sor. A vélemények teljes szövege megtekinthető DMJV
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I/108-as iroda).
1. A szülői szervezet összegzett véleménye:

„A Szülői Szervezet véleménye szerint Kazi Ilona pályázata/vezetési programja tartalmilag jól
felépített, szerkezete áttekinthető, határozott, előremutató gondolatmenet fogalmazódik meg benne.
A célok megvalósulását aktív, jól motivált dolgozói közösséggel kívánja elérni.
A gyermekek fejlesztését a játék elsődlegességének figyelembe vételével, tehetségük
kibontakoztatásával, sportolási lehetőségeik fejlesztésével szeretné megvalósítani.
Az intézmény megismerését, a szülők tájékoztatását az intézményi honlap bővítésével és a változatos
programokba való bevonással szeretné megvalósítani. A Szülői Szervezet Kazi Ilona pályázatát /
vezetési programját jónak tartja.”
2. A szakmai munkaközösség véleménye:
„A Vezetési Programból kirajzolódnak a munkaközösségek jövőbeni feladatai:
A gyermekek korszerű mozgásfejlesztése a minél sokrétűbb mozgáslehetőségek biztosításával:
úszótanfolyam, néptánc bevezetése, műfüves pálya kihasználása, új mozgásfejlesztő játékeszközök
telepítése, kerékpár tároló kiépítése.
A Zöld Óvoda Programmal kapcsolatosan:
- a szülők és dolgozók tájékoztatása, megnyerése, a rendezvényekbe való bevonása a gyermekek
környezetkultúrájának alakítása érdekében.
- a források felkutatása a még hatékonyabb működés elősegítése érdekében.
A munkaközösségek Kazi Ilona pályázatát hitelesnek, szakmailag megalapozottnak,
előremutatónak tartják.”
3. A nevelőtestület összegzett véleménye:
„Pedagógiai programja tükrözi az előző évek elért eredményeit, a továbblépés lehetőségeire sok új
ötletet ad.
Támogatja a differenciált egyéni fejlesztést. A kiemelten tehetséges gyermekek számára több
lehetőséget kíván teremteni a képességeik kibontakoztatására, annak megmutatására óvodán kívül
is.
Támaszkodik a szakmai munkaközösségek munkájára, kiemelten kezeli a Zöld Óvoda program
további feladatainak megvalósítását.
Fontos feladatának tekinti a gyermekek változatos, sokrétű mozgásfejlesztését.
Szponzorok keresésével, partnerek felkutatásával kívánja az óvoda kapcsolatrendszerét bővíteni,
tovább építeni.”
A 2016. augusztus 31-ei nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással döntött a pályázó vezetői
programjáról, melynek eredménye a következő:
Szavazásra
jogosult

Szavazott

Érvénytelen
szavazat

Támogatta

Elutasította

17 fő

14 fő

1 db

5 fő ( 36 %)

8 fő (57%)

4. Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2016. augusztus 31-ei alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség titkos szavazással
nyilvánított véleményt a pályázó vezetői megbízásáról, melynek eredménye a következő:
Szavazásra jogosult

Szavazott

Támogatta

Elutasította

30 fő

25 fő

6 fő ( 24 %)

19 fő (76%)

5. A Nemzeti Pedagógus Kar Hajdú-Bihar megyei szervezete a vezetői programmal kapcsolatban

nem kívánt véleményt nyilvánítani.
6. A szakértői bizottság véleménye:
„A vezetői program formailag és tartalmilag jogszabálynak megfelelő, tükrözteti a pályázó
pedagógiai szemléletét, helyi ismeretét, azaz a nevelő munka eredményességének fontosságát.
Az óvoda dolgozója 28 éve, széleskörű információval rendelkezik az óvoda hagyományairól és
jelenlegi helyzetéről, részese az eddig elért eredményeknek.
Az elvégzett szakmai feladatokat részletesen elemzi és ezzel összefüggésben konkrétan jelöli ki a
következő időszak rövid-, közép-, hosszú távú terveit. A feladatok kijelölésében, a gyermekek
szociokulturális környezetének ismeretében számol a differenciált eredményekre és az egyéni
fejlődés ütemére, a hátrányok kompenzálására.
A szülői elvárások, igények, elégedettség mérés eredményének elemzése túl általános, nem sugall
előre mutató feladatokat. Az óvoda lakó körzetében csökken az óvodáskorú gyermekek száma, ezért
körzeten kívüli népszerűsítést tűzi ki feladatául a kihasználtság növelése érdekében.
Vezetési programjában, általában fellelhető az öt vezetői kompetencia megléte, koncentráltan a
stratégiai és operatív feladatainak meghatározásában. Megjelennek a célkitűzések átgondolásában
a köznevelésben bekövetkezett változások, a meglévő emberi és tárgyi erőforrások, kompetenciák
számbavétele, annak továbbfejlesztése. A pályázatot támogatásra javaslom.”
A Szakértői Bizottság a véleményt 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta.
B) Terdikné Szerencsi Katalin belső pályázó
1984-ben a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvónői oklevelet szerzett. A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán 2007. évben
közoktatási vezető szakirányú szakon oklevelet szerzett. 1996 és 2015 között számos, a szakmai
fejlődését segítő továbbképzéseken vett részt. 1985-ben kinevezett óvónőként állt munkába a Hajó
Utcai Óvodában, majd 1987 és 1995 közötti időszakban GYES-en volt. A gyermekekkel való
otthoni tartózkodást követően 1995-ben óvodapedagógusként ismét munkába állt az intézményben,
ahol 2004-ben megbízást kapott az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására is. 2016. május
05. napjától kezdődően a jelenlegi intézményvezető felmentési idejére tekintettel az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az intézményvezetői feladatokat is
ellátja.
Terdikné Szerencsi Katalinnak a Pedagógus II. fokozat 13 fizetési kategóriájában a garantált
illetménye 345.379.-Ft, intézményvezető-helyettesi pótléka 35.424.- Ft, illetménye jelenleg
mindösszesen (a kerekítés szabályait alkalmazva) 380.800.- Ft.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A pályázó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt ülés tartását.
A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
Jelen előterjesztésben az egyes véleményezésre jogosult szervek, testületek összegzett
véleményének ismertetésére kerül sor. A vélemények teljes szövege megtekinthető DMJV
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I/108-as iroda).
1. A szülői szervezet összegzett véleménye:

„A Szülői Szervezet véleménye szerint Terdikné Szerencsi Katalin pályázata / vezetési programja
átgondolt. Reális, megvalósítható célokat tűz ki, törekvései megfelelnek, összhangban vannak a
Szülői Szervezet elképzeléseivel.
A kitűzött célok megvalósítását kiegyensúlyozott légkörben, felkészült dolgozói közösséggel a
gyermekek sokoldalú fejlesztésével, a szülők és egyéb partnerekkel való együttműködéssel kívánja
elérni.
A pályázó a vezető – helyettesi tapasztalatát a jövőben eredményesen kamatoztathatja céljai, tervei
hatékony megvalósításában.
A Szülői Szervezet maximálisan támogatja Terdikné Szerencsi Katalin pályázatát / vezetési
programját, személyét a vezetői feladatok ellátására alkalmasnak tartjuk.”
2. A szakmai munkaközösség véleménye:
„A Vezetési Programból egyértelműen kirajzolódnak, a munkaközösségek jelenlegi és jövőbeni
feladatai:
- a gyermeki fejlődés figyelemmel kísérése,
-

a Zöld Óvoda Program megvalósítása kapcsán a Zöld Óvoda cím elnyerése,

-

Pedagógiai program beválásának aktuális vizsgálati területe: a vers - mese, mozgás,
módszerének és gyakorlat kapcsolatának elemzése.

A munkaközösségek szerepük szerint a jövőben is segítik, koordinálják az intézményben folyó
pedagógiai munkát, mely munka során adottak a folyamatos szakmai fejlődés, megújulás
lehetőségei.
A munkaközösségek Terdikné Szerencsi Katalin Vezetési Programját szakmailag igényesnek,
korszerűnek, előremutatónak tartják, annak megvalósítását támogatják.”
3. A nevelőtestület összegzett véleménye:
„Terdikné Szerencsi Katalin óvodavezető-helyettes/pályázó intézményünk vezetésében többéves
munkája során bizonyította, hogy az általa kitűzött célok előremutatóak, reálisak,
megvalósíthatóak.
A vezetési programban kitűzött célok és a célok elérését segítő feladatok biztosítani fogják:
az intézmény törvényes, jogszerű működését,
a gyermekek számára az örömteli óvodás éveket, nyugodt, harmonikus fejlődést,
a szülők által is nagyra értékelt igényes szakmai munkát, jó légkört, családias hangulatot,
a nevelőtestület/dolgozói közösség számára a nevelőmunkában a dinamikus fejlődés lehetőségét.”
A 2016. augusztus 31-ei nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással döntött a pályázó vezetői
programjáról, melynek eredménye a következő:
Szavazásra
jogosult

Szavazott

Érvénytelen
szavazat

Támogatta

Elutasította

17 fő

14 fő

1 db

12 fő ( 86 %)

1 fő (7%)

4. Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2016. augusztus 31-ei alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség titkos szavazással
nyilvánított véleményt a pályázó vezetői megbízásáról, melynek eredménye a következő:

Szavazásra jogosult

Szavazott

Támogatta

Elutasította

30 fő

25 fő

20 fő ( 80 %)

5 fő (20%)

5. A Nemzeti Pedagógus Kar Hajdú-Bihar megyei szervezete a vezetői programmal kapcsolatban
nem kívánt véleményt nyilvánítani.
6. A szakértői bizottság véleménye:
„A vezetői program formailag és tartalmilag igényes, megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Tükrözteti a pályázó szakmai tájékozottságát, céltudatosságát, szakmai megújulásra irányuló
igényét a nevelőtestületben elfoglalt helyét.
Az óvoda dolgozójaként több évtizedes szakmai tapasztalattal és széleskörű információval
rendelkezik. 12 éves helyettes vezetői tapasztalatainak eredményeként gyakorlattal rendelkezik
vezetői módszerek, eljárások tekintetében is, mely tükröződik pályázatában.
Pályázatában kitüntetett figyelmet fordít a szülői véleményekre, igényekre, elvárásokra, az óvoda
népszerűsítésére a gyermeklétszám növelése érdekében, az óvoda szakmai arculatának
stabilizálására, a felnőtt közösség szakmai kompetenciájára és a nyugodt, színvonalas munkahelyi
légkör biztosításának módszereire.
Vezetési programjában, fellelhető az öt vezetői kompetencia megléte, a stratégiai vezetés és operatív
irányítás feladatainak meghatározásában, a köznevelésben bekövetkezett változások kezelésében, az
ezzel összefüggő kibővült feladatok tervezésében, a célkitűzések átgondolásában az emberi
erőforrások, kompetenciák számbavételében.
Kitűnik szakmai megújulásra irányuló igénye, szakmai elhivatottsága, várható feladatai iránti
felelősségérzete. A pályázatot támogatásra javaslom.”
A szakértői bizottság a véleményét 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag fogadta el.
III.
A Hajó Utcai Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárásra vonatkozó
teljes iratanyag megtekinthető DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026
Debrecen, Kálvin tér 11., I/108-as iroda).
A fentiekben ismertetett testületi véleményekre is figyelemmel terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé
döntéshozatalra a Hajó Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos
javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 42. § 2.
pontja, továbbá a 2011. évi CXC. törvény 64. § (2) bekezdése, a 67. § (1) bekezdése, a 68. § (4)
bekezdése, a 83. § (2) bekezdés f) pontja és a 8. melléklete, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)–
(3) bekezdése, a 326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a
198/2016. (VI. 23.) határozatban foglaltakra
A) változat
1./ megbízza Kazi Ilonát a Hajó Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus
munkakörű közalkalmazottját 2016. október 30. napjától 2021. július 31. napjáig az intézmény
magasabb vezetői beosztásának ellátásával, és intézményvezetői pótlékát az illetményalap 40%ában határozza meg.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
B) változat
1./ megbízza Terdikné Szerencsi Katalint a Hajó Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett
óvodapedagógus munkakörű és 2016. január 01. napjától az intézményvezetői feladatokat is ellátó
közalkalmazottját 2016. október 30. napjától 2021. július 31. napjáig az intézmény magasabb
vezetői beosztásának ellátásával, és intézményvezetői pótlékát az illetményalap 40%-ában
határozza meg.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. szeptember 02.

dr. Papp László
polgármester

