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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az 50/2018.
(III. 29.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Faragó Utcai Óvoda (4029 Debrecen,
Faragó u. 20-22.), a Margit Téri Óvoda (4031 Debrecen, Margit tér 20.), a Simonyi Úti Óvoda (4028
Debrecen, Simonyi út 31.), a Szivárvány Óvoda (4030 Debrecen, Monostorpályi út 39.), valamint a
Thaly Kálmán Utcai Óvoda (4026 Debrecen, Thaly Kálmán u. 10.) magasabb vezetői beosztásának
ellátására, tekintettel arra, hogy az intézmények jelenlegi vezetőinek a magasabb vezetői megbízása
2018. július 31. napján lejár.
Tájékoztatom a Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy Lovász Ilonát a Faragó Utcai Óvoda
óvodavezetőjét a Közgyűlés a 260/2017. (XI. 23.) határozatával, Dúróné Mónus Róza Líviát a Simonyi
Úti Óvoda óvodavezetőjét a 25/2018. (II. 25.) határozatával, az intézményvezetők kérésére öregségi
nyugdíjjogosultságukra tekintettel, a közalkalmazotti jogviszonyuk felmentéssel történő
megszüntetéséről döntött.
A pályázati felhívások a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán 2018.
április 7. napján jelentek meg. A pályázat benyújtásának határideje (a pályázati kiírás megjelenésétől
számított 30 nap) 2018. május 7. 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 Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején
belül egy belső pályázó, Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes óvodavezető-helyettes nyújtott be
pályázatot.
A Margit Téri Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtására rendelkezésre
álló határidőn belül egy belső pályázó, Nyilas Zoltán Attiláné óvodavezető nyújtott be pályázatot.
A Simonyi Úti Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtására rendelkezésre
álló határidőn belül nem érkezett pályázat. A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása
tekintetében előterjesztés készül, melyet a Közgyűlés várhatóan 2018 májusában fog tárgyalni.
A Szivárvány Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején belül
egy belső pályázó, Pinczés Katalin Klára óvodavezető nyújtott be pályázatot.
A Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtására
rendelkezésre álló határidőn belül két belső pályázó, Szabó Ferencné óvodapedagógus és Terjékné
Szűcs Tímea óvodavezető-helyettes 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 Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején
belül egy belső pályázó, Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes óvodavezető-helyettes nyújtott be
pályázatot.
Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes belső pályázó

1997-ben a Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolán óvodapedagógus
oklevelet, 2014-ben közoktatás vezetői oklevelet szerzett. 2007-ben „Kommunikáció és
beszédfejlesztő pedagógia” – pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésen
vett rész és szakvizsgázott. 2015. évben tanfelügyeleti és pedagógusminősítési eljárások
minőségbiztosítási tevékenységére témakörű képzésen vett részt.
1996 márciusától 2018 februárjáig a Százszorszép Óvodában óvodapedagógus munkakörben
dolgozott. 2010-2015- ig a „Képességfejlesztés az óvodában” munkaközösség vezetője volt,
2015-2018 között az intézmény Belső Ellenőrzési és az Intézményi Önértékelési Csoport
vezetője. 2018. március 1. napjától a Faragó Utcai Óvoda óvodavezető-helyettese.
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 Margit Téri Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtására rendelkezésre
álló határidőn belül egy belső pályázó, Nyilas Zoltán Attiláné óvodavezető nyújtott be pályázatot.
Nyilas Zoltán Attiláné belső pályázó
A pályázó 1983-ban a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvónőként diplomázott, 2002-ben
ugyanebben a felsőoktatási intézményben pedagógus szakvizsgát, 2013-ban a Debreceni Egyetemen
közoktatási vezető szakképzettséget szerzett.
A pályázó 1982 és 1983 közötti időszakban különböző intézményekben képesítés nélküli óvónőként,
majd 1984-től 1985-ig óvodapedagógusként dolgozott a Faragó Utcai Óvodában. 1985-től a Margit Téri
Óvoda munkáltató óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottja, 2003-tól óvodavezető.
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 Szivárvány Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtására rendelkezésre
álló határidőn belül egy belső pályázó, Pinczés Katalin Klára óvodavezető nyújtott be pályázatot.

Pinczés Katalin Klára belső pályázó
A pályázó 1980-ban a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvónőként szerzett oklevelet, 1996ban drámapedagógia szakosító oklevelet, 2002-ben közoktatási vezető szakképzettséget szerzett.
A pályázó 1977 és 2002 közötti időszakban az Ifjúság Utcai Óvodában dolgozott, 1986-tól 2000-ig
óvodavezető-helyettes, 2000-2002-ig megbízott óvodavezető beosztásban. 2002-től megbízott
óvodavezető a Monostorpályi Úti Óvodában, majd 2003-tól óvodavezető.
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 Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási
határidején belül két belső pályázó, Szabó Ferencné óvodapedagógus és Terjékné Szűcs Tímea
óvodavezető-helyettes nyújtott be pályázatot.
A pályázók alfabetikus sorrendben:
A) Szabó Ferencné belső pályázó
A Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben 1990-ben óvodapedagógus oklevelet, 2013-ban a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatási
vezető szakképzettséget szerzett.
A pályázó 1990-1998-ig a Napköziotthonos Óvodában (4029 Debrecen, Karácson György u. 4-6.) 19982001-ig a Szabad Pedagógia Egyesület Waldorf Óvodában, 2005-2008 között a Svetits Katolikus
Óvodában óvónőként dolgozott. 2008-ban a Thaly Kálmán Utcai Óvoda munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyt létesített és azóta is óvodapedagógus munkakörben dolgozik.
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) Terjékné Szűcs Tímea belső pályázó
1986-ban végzett óvónőként a Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetében, 2006-ban szakvizsgázott
pedagógus, differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek szakterületen. 2017-ben a Debreceni
Egyetemen közoktatási vezető oklevelet szerzett.
Óvodapedagógusként 1986-ban a Jubileumi Óvodában kezdett dolgozni, az intézmény 1990-ben vette
fel a Thaly Kálmán Utcai Óvoda nevet. 2007-2014 –ig munkaközösség vezető, 2014-től intézmény
óvodavezető-helyettese. 2014-től tanfelügyeleti és minősítési szakértő.
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.
VI.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázókat meghallgatni és a határozati javaslatot, valamint az
összegzett szakmai véleményt megfogalmazni és elfogadni szíveskedjen.
A Faragó Utcai Óvoda, a Margit Téri Óvoda, a Szivárvány Óvoda és a Thaly Kálmán 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 az 50/2018.
(III. 29.) 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 Faragó Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított alábbi véleményt:
2./ Meghallgatta a Margit Téri Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó Nyilas
Zoltán Áttiláné pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított alábbi véleményt:
3./ Meghallgatta a Szivárvány Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Pinczés Katalin Klára pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított alábbi véleményt:
4./ Meghallgatta a Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot
benyújtó Szabó Ferencné pályázót elfogadja a pályázatról kialakított alábbi véleményt:
5./ Meghallgatta a Thaly Kálmán Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot
benyújtó Terjékné Szűcs Tímea pályázót és elfogadja a pályázatról kialakított alábbi véleményt:
6./ Felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést az Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság által kialakított véleményekről.
Határidő: 2018. júniusi közgyűlés
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2018. május 10.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

