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Tisztelt Közgyűlés!
Gellénné dr. Nagy Valéria a Városi Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetője azzal a
kéréssel fordult Hivatalunkhoz, hogy az intézményben a magasabb vezető és vezetők kötelező
óraszámának csökkentése a fenntartó egyetértésével történjen meg.
Kérését az alábbiakkal indokolta:
Az intézmény feladatai jelentősen növekedtek. A kiadott szakvélemények száma 750-re
emelkedett, amelynek végrehajtását a nevelési-oktatási intézményekben folyamatosan
ellenőrizni kell. A tehetséggondozással kapcsolatos méréseket az intézmény koordinálta, s
közreműködött az értékelésekben. Nőtt a gyógypedagógiai foglalkozást igénylők száma.
A fenti feladatok koordinálása miatt növekedtek a vezetők feladatai, a magasabb vezető
kötelező óráit megtartani csak nagy nehézségek árán tudja.
A magasabb vezető óraszámának csökkentésére irányuló kérés szakmailag indokolt.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban: Köot.) 118. § (6) bekezdés
4. francia bekezdése szerint „az 1. számú melléklet alapján kötelezően foglalkoztatott vezetői
és alkalmazotti létszám és a kötelező óraszám terhére szabadon felhasználható időkeret a
fenntartó egyetértésével megnövelhető, illetve a vezetők és a beosztott pedagógusok kötelező
óraszáma csökkenthető,( …) ha az ehhez szükséges fedezetet a fenntartó
többletköltségvetése támogatás nélkül, vagy a nevelési-oktatási intézmény saját forrásaiból
biztosítja.”
Ehhez kapcsolódik még a Köot. 1. számú melléklet Harmadik rész II. 5. pontja, mely szerint
„A pedagógus, vezető kötelező óraszáma a fenntartó egyetértésével csökkenthető, ha az
ehhez szükséges fedezetet, a fenntartó többlet költségvetési támogatás nélkül vagy a nevelésioktatási intézmény saját forrásaiból biztosítja. A csökkentés ideje nem lehet hosszabb egy
nevelési évnél, tanítási évnél, azonban több alkalommal meghosszabbítható.”
A Köot. 121. § (1) bekezdés 38. pontja szerint a tanév a szeptember 1-jétől a következő év
augusztus 31-ig tartó időszak.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 130/2005. (V. 26.) Kh.
határozatával Gellénné dr. Nagy Valériát 2005. augusztus 01. napjától 2010. július 31. napjáig
bízta meg a Városi Nevelési Tanácsadó (új elnevezés: Városi Pedagógiai Szakszolgálat)
magasabb vezetői beosztásának ellátásával.
Ugyanezen határozatban állapította meg a Közgyűlés az intézményvezető illetményének
összegét, melyben a magasabb vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap 200 %-ában került
meghatározásra, figyelembe véve a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: R.) 14/C. § (1) bekezdés a) pontját és a a Köot 1. számú melléklet III. rész I. 7.
pontját, mely szerint a magasabb vezető heti kötelező óraszáma 10 óra.
A kötelező óraszám 6 órára való csökkentésével a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 230
%-a, 46.000.- Ft lesz, figyelemmel az R. 14/C. § (1) bekezdés b) pontjára, mely szerint
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„magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetén a pótlék nem lehet kevesebb, mint a
pótlékalap 230 %-a, ha a magasabb vezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 6
órát.”
Fentiek alapján javasolom Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Gellénné dr. Nagy Valéria, a Városi
Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetője részére 2009. január 01. napjától 2009.
augusztus 31. napjáig a magasabb vezetői pótlék a mindenkori pótlékalap 230 %-ban kerüljön
megállapításra.
Tekintettel arra, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21.§
(3) bekezdése szerint a kinevezési okmánynak tartalmaznia kell többek között a
közalkalmazott illetményét, szükséges a magasabb vezető kinevezésének a módosítása is,
mely a fenntartó hatásköre.
A megnövekedett feladatok az igazgatóhelyettesek (2 fő) kötelező órainak megtartását is
érinti. Az R. 14/C. § (2) bekezdés b) pontja kimondja, a vezető beosztású közalkalmazott
esetében a pótlék nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap 130 %-a, ha a vezetői megbízást az
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézményben adják.
Az intézményvezető magasabb vezetői pótléka az R. 14/C. (1) bekezdés b) pontja szerint
került megállapításra, így az igazgatóhelyettesek kötelező óraszáma is lecsökken 14 óráról 10
órára, és a vezetői pótlékuk a pótlékalap 100 %-áról 130 %-ára, tehát 20.000 Ft-ról 26.000 Ftra emelkedik.
Ahhoz, hogy az intézményvezető az igazgatóhelyettesek kötelező óraszámát csökkentse,
szintén a fenntartó egyetértése szükséges.
A 2009. január-augusztus havi vezetői pótlék a 2009. évi költségvetés készítésénél kerül
betervezésre.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjára
tekintettel az érintett intézményvezető hozzájárult a nyilvános ülés tartásához.
Az Oktatási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a bizottság elnöke szóban tájékoztatja
a Közgyűlést a bizottság döntéséről.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdése, 35.§ (2)
bekezdés e) pontja, az 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (6) bekezdése, 1.számú melléklet 3.
rész I. 7.és II. 5. pontjai, az 1992. évi XXXIII. törvény 21.§ (3) bekezdése, 70. §-a , a
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdés b) pontja, 15.§
(12) és (13) bekezdései alapján, figyelemmel a 130/2005. (V.26.) Kh. határozatra:
1. egyetért azzal, hogy a 2009. január 1-től 2009. augusztus 31-ig terjedő időszakra
a) Gellénné dr. Nagy Valéria, a Városi Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetője
heti kötelező óraszámát a polgármester egyéb munkáltatói jogkörében 4 órával, 10
óráról 6 órára,
b) Gellénné dr. Nagy Valéria, mint munkáltató a Városi Pedagógiai Szakszolgálat 2
fő igazgatóhelyettesének heti kötelező óraszámát 4 órával, 14 óráról 10 órára
csökkentse.
2. Az 1. a ) pontban foglalt döntésnek megfelelően 2009. január 1. napjával módosítja a
Gellénné dr. Nagy Valéria magasabb vezetői megbízásáról szóló 130/2005. (V.26.)
Kh. határozat 1. pontjának második bekezdését az alábbiak szerint:
alapilletményét az „I” fizetési osztály 11. fizetési fokozatában 233.945.-Ft-ban, további
szakképesítésért járó illetménynövekedését 23.395.-Ft-ban, összesen kerekítve 257.300.Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a 2009. január 1. napjától 2009. augusztus 31. napjáig
terjedő időszakra a pótlékalap 230 %-ában, azaz 46.000.-Ft-ban, különleges szakértelmet
igénylő munka utáni pótlékát a mindenkori pótlékalap 70 %-ában, azaz 14.000.-Ft-ban,
havi illetményét összesen. 317.300-Ft-ban állapítja meg.

3. Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 2. pontban foglalt munkáltatói
intézkedést készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés
aláírására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért a polgármester
4. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pontban foglalt intézkedésből
adódóan a magasabb vezetői illetve vezetői pótlék emelésének fedezetét a Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidő: a 2009. évi költségvetés tervezésének időszaka
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
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5. Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az
érintett intézmény vezetőjét, továbbá, hogy a Városi Pedagógiai Szakszolgálat
magasabb vezetője és vezetői heti kötelező óraszámának a 2009/2010 nevelési évre
való meghatározásához szükséges előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: az értesítésre: azonnal
az előterjesztésre: 2009. június 30.
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2008. december 5.

Kósa Lajos
polgármester
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