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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az 54/2017.
(III. 30.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Görgey Utcai Óvoda (4032 Debrecen,
Görgey u. 5.), a Lehel Utcai Óvoda (4032 Debrecen, Lehel u. 18.), valamint a Sípos Utcai Óvoda
(4034 Debrecen, Sípos u. 6.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, tekintettel arra, hogy az
intézmények jelenlegi vezetőinek a magasabb vezetői megbízása 2017. július 31. napján lejár.
A pályázati felhívások a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán 2017.
április 6. napján jelentek meg. A pályázat benyújtásának határideje (a pályázati kiírás megjelenésétől
számított 30 nap) 2017. május 8. napján járt le.
A pályázati kiírások – megfelelve a jogszabályi előírásoknak – a www.debrecen.hu honlapon és az Új
Városháza hirdetőtábláján is megjelentek, valamint közzététel céljából az Oktatási és Kulturális
Közlöny Szerkesztősége részére is megküldésre kerültek.
A Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején
belül egy belső pályázó, Erdélyi Edit óvodavezető nyújtott be pályázatot.
A Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtására rendelkezésre
álló határidőn belül két belső pályázó, – alfabetikus sorrendben – Szalóki Mária óvodapedagógus és
Szarvasné Erdelics Márta óvodavezető-helyettes nyújtott be pályázatot.
A Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején belül
két belső pályázó, – alfabetikus sorrendben – Kompár Mónika óvodapedagógus és Nagyné Ambrus
Györgyi Ilona óvodavezető nyújtott be pályázatot.
A magasabb vezetői beosztás betöltésére vonatkozó pályázati eljárás kapcsán a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A § (6) bekezdése alapján a
pályázót 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 bizottság hallgatja meg. A Közgyűlés – a 4/2009. (II. 26.) Ö.h-val – az
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot jelölte ki a szakértői bizottsági feladatok ellátására.
II.
A Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején
belül egy belső pályázó, Erdélyi Edit óvodavezető nyújtott be pályázatot.
Erdélyi Edit belső pályázó
A Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola tanító szakán 1993-ban általános iskolai tanító oklevelet, majd
1994-ban a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolán óvodapedagógus oklevelet szerzett. A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán 2003. évben
közoktatási vezető, 2016. évben a Debreceni Egyetemen szakvizsgázott pedagógus (mentortanár)
szakképzettséget szerzett. 1999 és 2015 között számos, a szakmai fejlődését segítő továbbképzésen vett
részt.
A pályázó 1988 és 2001 közötti időszakban a Görgey Utcai Óvoda munkáltatónál dolgozott, mint
óvodapedagógus. 2001 novemberétől 2002. július 31-ig az intézmény óvodavezető-helyettese volt, majd

2002. augusztus 1. napjától az intézmény magasabb vezetője. 2011. évben Debrecen Megyei Jogú Város
Közgyűlése magas színvonalú vezetői és szakmai munkájának elismeréseként Tanácsosi címben
részesítette. A Görgey Utcai Óvoda 2008. évben megkapta a „Város Közoktatásáért” díjat. A Görgey
Utcai Óvoda 2002-től biztosítja az óvodapedagógus főiskolai hallgatók gyakorlati képzését. A pályázó
2012-től a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karán államvizsga bizottság tagja.
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.
III.
A Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtására rendelkezésre
álló határidőn belül két belső pályázó, Szalóki Mária óvodapedagógus és Szarvasné Erdelics Márta
óvodavezető-helyettes nyújtott be pályázatot.
A pályázók alfabetikus sorrendben:

A) Szalóki Mária belső pályázó
A pályázó 1989-ben a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvodapedagógus oklevelet, 2001-ben
ugyanebben a felsőoktatási intézményben óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú szakképzettséget,
pedagógus szakvizsgát, 2014-ben a Debreceni Egyetemen közoktatási vezető szakképzettséget szerzett.
2014. óta szerepel az Oktatási Hivatal által vezetett szakértői névjegyzékben, szakterülete pedagógiai
értékelés: fejlesztőpedagógia. 1997 és 2016 között számos, a szakmai fejlődését segítő továbbképzésen
vett részt.
A pályázó 1986 és 1989 közötti időszakban képesítés nélküli óvónőként, 1989-től 1993-ig
óvodapedagógusként dolgozott Hajdúböszörményben. 1993. augusztus 1-től a Lehel Utcai Óvoda
munkáltató óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottja. Pályafutása során munkaközösség vezetői,
szakmai ellenőrző csoportvezetői feladatokat is ellátott.
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.
B) Szarvasné Erdelics Márta belső pályázó

A Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolán 1992-ben végzett óvodapedagógusként. A Debreceni
Egyetemen 2014. évben közoktatási vezető szakirányú szakon kapott oklevelet. 2006-ban pedagógus
szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen vett részt „Pereventív és differenciáló nevelés,
gyermek és ifjúság- és családvédelem pedagógiai pszichológiai ismeretek” szakképzettséget szerzett.
2003 és 2016 között számos, a szakmai fejlődését segítő továbbképzésen vett részt.

A pályázó 1992-től 2007-ig a Lehel Utcai Óvodában óvodapedagógusként, majd a 2007-től 2013-ig a
DMJV Polgármesteri Hivatalában óvodai referens munkakörben, ezt követően a Debreceni Járási

Hivatalban oktatási ügyintéző munkakörben dolgozott. 2016. évben ismét a Lehel Utcai Óvodában
létesített közalkalmazotti jogviszonyt, mint óvodapedagógus, 2017. január 1. napján megbízást kapott
az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátására.
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.
IV.
A Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején belül
két belső pályázó, Kompár Mónika óvodapedagógus és Nagyné Ambrus Györgyi óvodavezető
nyújtott be pályázatot.
A pályázók alfabetikus sorrendben:

A) Kompár Mónika belső pályázó
A Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán 2003-ban óvodapedagógus
oklevelet, 2007-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető szakképzettséget szerzett.
A pályázó 2002. szeptember 2. napjától dolgozik a Sípos Utcai Óvoda munkáltatónál óvodapedagógus
munkakörben. 2002-től 2007-ig részt vett az Zeneóvoda vezetésében, 2005. óta szerkeszti az óvoda
honlapját, 2010. évben közreműködött a Tehetség honlap elkészítésében. 2007. évben részt vett a
Matematika-fejlesztő foglalkozás beindításában, 2011-ben a JátszhasSAKK program kidolgozásában.
2015. évben minősítő eljárásban vett részt. 2004 és 2017 között több szakmai továbbképzésen vett részt.
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.

B) Nagyné Ambrus Györgyi Ilona belső pályázó
1988-ban végzett óvodapedagógusként a Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetében, ahol közlekedési
szakreferensi képzésben részesült. 2004. óta szakvizsgázott pedagógus, differenciáló, fejlesztő
pedagógiai ismeretek szakterületen. Szakmai ismereteit 2006-ban gyermek-, ifjúság- és családvédelem
pedagógiája tanulmányterületen szerzett szakvizsgával bővítette. 2010-ben eredményesen elvégezte a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közoktatás-vezető szakját. Óvodapedagógusként a
Margit téri II. sz. Napköziotthonos Óvodában kezdett dolgozni 1985-ben, 1988-1992. között a
Debreceni Baromfifeldolgozó Vállalat Óvodájának alkalmazottja volt. 1992. óta annak jogutód
intézményében a Sípos Utcai Óvodában dolgozik óvodapedagógusként, 2009-től intézmény
óvodavezető-helyettese volt. 2012. augusztus 1-jétől az intézmény magasabb vezetője. 1998 és 2017
között számos, a szakmai fejlődését segítő továbbképzésen vett részt.

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.
V.
A pályázók pályázati anyagának előzetes szakmai véleményezését vállaló bizottsági tagok a pályázatok
véleményezését elvégezték, amely alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázókat meghallgatni
és a határozati javaslatot, valamint annak 1., 2., 3., 4., és 5. számú mellékletében foglalt összegzett
szakmai véleményt elfogadni szíveskedjen.
A Görgey Utcai Óvoda, a Lehel Utcai Óvoda és a Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői megbízásával
kapcsolatos pályázati eljárásra vonatkozó teljes iratanyag és a pályázatok megtekinthetőek DMJV
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I/108. számú iroda).

Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdésében, a
Kjt. a 20/A § (6) bekezdésében és a 23. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakra, figyelemmel a 54/2017. (III.
30.) határozatban és a 4/2009. (II. 26.) Ö.h-ban foglaltakra, a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.1.) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva,
1./ Meghallgatta a Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Erdélyi Edit pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított, 1. számú melléklet szerinti véleményt.
2./ Meghallgatta a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Szalóki Mária pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított, 2. számú melléklet szerinti véleményt.
3./ Meghallgatta a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Szarvasné Erdelics Márta pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított, 3. számú melléklet szerinti
véleményt.
4./ Meghallgatta a Sipos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Kompár Mónika pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított, 4. számú melléklet szerinti véleményt.
5./ Meghallgatta a Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Nagyné Ambrus Györgyi Ilona pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított, 5. számú melléklet
szerinti véleményt.
6./ Felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést az Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság által kialakított véleményekről.
Határidő: 2017. júniusi közgyűlés
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2017. május 17.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

Határozati javaslat 1. számú melléklete
Erdélyi Edit által a Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására benyújtott
pályázatának véleményezése
A pályázó 1988. óta dolgozik az intézményben és több mint 15 éve vezeti is azt. A pályázatban leírt
helyzetértékelése reális és találkozik a munkavállalók, a szülők és a többi partner értékelésével is.
Az óvoda egy lakótelepi intézmény, ahova a társadalom minden rétegéből érkeznek gyermekek. Az
óvodából kikerülő tanulók, sikeresen be tudnak illeszkedni az iskolai környezetbe, ami az intézmény
kiemelkedő szakmai munkáját bizonyítja.
A következő ciklusban tervezett feladatok reálisan és előre mutatóan vannak megfogalmazva.
A pályázó személye és szakmai munkája garancia a következő ciklus kiemelkedő szakmai
munkájára.

Határozati javaslat 2. számú melléklete
Szalóki Mária által a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására benyújtott
pályázatának véleményezése
A pályázó 24 éve óvodapedagógus a pályázott intézményben, előtte 4 évig már dolgozott képesített
óvodapadagógusként. A pályázat szerkesztése nem a hagyományos rendszer szerint történt.
Nehezem megismerhető belőle az óvoda igazi élete. A pályázat jelentős része inkább egy vezetői
továbbképzésre készült beadandó dolgozathoz hasonlítható. Hiányzik belőle számos területen a
konkrétum, sokszor csak általánosságokban ír.
A pályázó kinevezésével nem lehetünk biztosak a stabil jövőbeli működéséről.

Határozati javaslat 3. számú melléklete
Szarvasné Erdelics Márta által a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására
benyújtott pályázatának véleményezése
A pályázó 25 éve kezdte pályáját a megpályázott intézményben. Egy közel 10 éves fenntartói kitérő
után egy éve került vissza régi munkahelyére, ahol jelenleg vezető-helyettes.
Helyzetelemzése minden igényt kielégítő, belőle az olvasó megismerheti az intézmény életét, képet
alkothat az ott folyó munkáról.

Vezetői programja világos, érthető és a jelenlegi helyzetben megvalósítható. Megbízásával biztosak
lehetünk abban, hogy az óvoda jövője biztosítva lesz.

Határozati javaslat 4. számú melléklete
Kompár Mónika által a Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására benyújtott
pályázatának véleményezése
A vezetői program formailag igényes, elemző és átlátható, fejezetei logikusan egymásra épülve
tükröztetik a pályázó céltudatos szemléletét.
Az óvoda pedagógusaként széleskörű, naprakész információval rendelkezik az óvoda szakmai
eredményeiről, hagyományairól, kiemelten kezelt szakmai területeiről, erősségeiről és fejlesztendő
területeiről. Célkitűzései, tervezett feladatai átláthatóak, tükröztetik pedagógiai értékrendjét, törekszik
követni a köznevelésben megújuló, kibővülő feladatokat, elvárásokat. A nevelőtestület képzettsége a
nevelő- és képességfejlesztő munka számtalan területét lefedi, pályázatában gondot fordít a
tudásmegosztás működtetésére, a feladatok differenciált, érdeklődést és képességet figyelembevevő
kiosztására. Számít a munkaközösségek intézményen belül meghatározott feladatok aktív
működtetésére.
A rövid- közép- és hosszú távú célok megfogalmazásánál a lehetőségek ismeretében reálisan,
nevelőmunka tekintetében kissé általánosan határozza meg 5 évre szóló feladatait.
A tehetségsegítés feladatainak az intézmény Pedagógiai Programjához és kiemelt feladataihoz
igazodóan kitüntetett figyelmet szentel a vezetési programjában konkrét változtatást fogalmaz meg az
egyenlő esélyteremtésre törekedve.
Az öt vezetői kompetencia megléte feladatainak meghatározásában fellelhető, nagy hangsúlyt fektetve
az intézmény szakmai szemléletének stabilizálására, közösségének egységes pedagógiai szemléletére,
közösségé formálásának fejlesztésére. Kiemelt értéke a pályázatnak az a szemlélet és elvárás, melyben
határozottan érzékelhető gyermekek és a munkatársak személyiségének tisztelete.

Határozati javaslat 5. számú melléklete
Nagyné Ambrus Györgyi Ilona által a Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás ellátására
benyújtott pályázatának véleményezése
A vezetési programban a pályázó igényes formában, mind az öt vezetői kompetenciát érintve, eddigi
vezetői tapasztalatait beépítve ad kitekintést az elmúlt időszakról, eredményekről és fejlesztendő
területekről, melyek alapul szolgálnak a további célok és feladatok megfogalmazásához, kitűzéséhez.
Széleskörű, tényszerű betekintést nyújt a gyermeklétszám alakulásáról, a gyermekek szociális
helyzetéről, szociokulturális környezetéről, a kimenet nevelési eredményeiről. Az eredmények
elemzésénél és a kijelölt további feladatoknál számba veszi a köznevelésben megújuló, kibővülő és a
fenntartói elvárásoknak megfelelő feladatokat, változásokat, ehhez igazodva törekszik az intézményi
jövőkép meghatározására.
A rövid- közép- és hosszú távú célok kitűzésénél figyelembe veszi az intézmény sajátosságait és a
lehetőségek ismeretében határozza meg 5 évre szóló célkitűzéseit, az ebből adódó feladatait a
nevelőmunkával és a feltételek megteremtésével összefüggésben.

Az intézmény kiemelt területként kezeli a tehetségígéretek segítését, fejlesztését, ez a pályázatból is
kitűnik az eredmények és további feladatok vonatkozásában egyaránt, de tervezi a felzárkóztatás
feladatait is a gyermekek összetételének ismeretében.
Az emberi erőforrások, kompetenciák számbavétele során közösségének egységes pedagógiai
szemléletére, közösségé formálásának fejlesztésére törekedve, a fejlesztendő területeket látva jelöli ki
további feladatait. A szakmai színvonal, tudásmegosztás érvényesítéséhez a szakmai munkaközösségek
hatékony működtetését, a belső önértékelés és ellenőrzés fontosságát emeli ki, elhivatottsága tükröződik
pályázatában.

