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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 utca 5.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, mivel az intézmény
magasabb vezetőjének a 138/2012. (VI. 28.) határozattal adott 5 éves megbízása 2017. július
31. napjával lejár.
A pályázati felhívás a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán (https://kozigallas.gov.hu) 2017. április 6. napján jelent meg. A pályázat benyújtásának
határideje (a pályázati kiírás megjelenésétől számított 30 nap) 2017. május 8. 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 Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási
határidejére egy pályázó, az óvoda jelenlegi vezetője, Erdélyi Edit Tünde nyújtotta be
pályázatát.
Az intézményvezetői pályáztatás és a magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. §-a 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, a 23. §-a és a 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
pályázó magasabb vezetői megbízását.
Az EMMI rendelet 189. § (8) bekezdése alapján az intézményben működő szakmai
munkaközösségek írásban véleményt alkottak a vezetési programról.
A nevelőtestület az EMMI rendelet 189. § (2) bekezdése és 190. § (2) bekezdése alapján
véleményt nyilvánított a pályázat részeként benyújtott vezetési programról, továbbá szavazott
a pályázó intézményvezetésre vonatkozó programjáról és a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseiről.
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, mely 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 2017. május 23. napján meghallgatta a pályázót.
A köznevelési intézmények vonatkozásban az intézményvezetői pótlék mértékét az Nkt. 8.
melléklete tartalmazza, melynek alsó határát a jogszabály 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.
II.
Erdélyi Edit Tünde belső pályázó, az intézmény jelenlegi vezetője.
A pályázó 1993-ban a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola tanítói szakán általános iskolai
tanító szakképzettséget szerzett, majd 1994-ben a Hajdúböszörményi Óvóképző Főiskolán
óvodapedagógus szakképzettséget igazoló oklevelet kapott. 2003-ban a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető
és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget szerzett. 2016-ban a Debreceni
Egyetemen szakvizsgázott pedagógus (mentortanár) oklevelet kapott.
Erdélyi Edit Tünde 1988 óta dolgozik a Görgey Utcai Óvodában, 2002 óta óvodavezetőként
irányítja az intézményt. 2011-ben a Közgyűlés a magas színvonalú vezetői és szakmai
munkájának elismeréseként tanácsosi címet adományozott a részére.
Erdélyi Edit Tündének a Pedagógus II. fokozat 11 fizetési kategóriában a garantált illetménye
327.667 Ft, magasabb vezetői illetménypótléka 70.847 Ft, illetménye jelenleg mindösszesen (a
kerekítés szabályait alkalmazva) 398.500 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 Debrecen
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér
11., I/107-es iroda; a továbbiakban: Humán Főosztály).
1. A szülői szervezet összegzett véleménye:
„A pályázati dokumentum formai megjelenése elősegíti a pályázat áttekinthetőségét, tagolt és
átlátható. A szükséges mellékletek csatolásra kerültek. A mellékelt tartalomjegyzék kellően
részletes, az eligazodáson túl megfelelő módon jeleníti meg a pályázat vázlatát.
A pályázat megfelelő arányban tartalmazza a már elvégzett, hosszabb időszakot átölelő vezetői
munka eredményét. Az elmúlt időszakban elvégezett tevékenységből a döntéshozó testület
kellőképpen meggyőződhet a pályázó szakmai tapasztalatáról és hozzáértéséről. A jövőre
irányuló cselekvési tervek, vezetői programrészek szervesen ráépülnek az eddigi eredményes

munkavégzésre, folyamatosságot és céltudatosságot tükröznek. Teljes körűen biztosítva van a
gyermekek értelmi, érzelmi és mentális képességeinek fejlesztése, melyek az iskolába lépés
fontos feltételei. A csoportokon belül egyéni bánásmóddal, differenciált fejlesztéssel jól
megvalósul az esélyegyenlőség megteremtése. Kellően részletes a jövőre irányuló elképzelések
bemutatása, a döntéshozó testület meggyőződhet azok megalapozottságáról.”
2. A szakmai munkaközösségek összegzett véleménye:
A) A Görgey Utcai Óvoda Tehetséggondozó Munkaközösségének véleménye
„A pályázat alaposan átgondolt, jól szerkesztett, szakmailag alátámasztott. Pontosan részletezi
a rövid-, a közép- és a hosszú távú célokat.
A vezető az óvodában folyó munkát magas színvonalon átlátja és irányítja. A szakmai
kiteljesedést kívánja elősegíteni, építve a munkaközösség munkájára. Aktívan részt vesz a
munkaközösségi foglalkozásokon. Ötleteivel, tapasztalataival segíti, támogatja munkánkat.
Demokratikus vezetői szemléletének köszönhetően jó munkahelyi légkört teremt, nagy
hangsúlyt fektet a minőségi pedagógiai munka megőrzésére, fejlesztésére, a folyamatos
megújulásra és a képzésre.
A fentiek alapján a Tehetséggondozó Munkaközösség támogatja Erdélyi Edit vezetői
programját.”
B) A Görgey Utcai Óvoda „Zöld ág” Munkaközösségének véleménye
„Az óvodavezető reálisan tervező, határozott, nyitott személyiség, kiváló szakmai múlttal
rendelkezik.
Óvodánkban eddig is kiemelt szerepet kapott a környezet megismerésére, védésére, óvására
nevelés, amit Erdélyi Edit továbbra is folytatni kíván és támogat. A környezeti nevelés prioritást
élvez a nevelési tervek között. Céljaival, terveinek megvalósításának ütemezésével egyetértünk.
A vezetői programját pedagógiai szempontból magunkénak érezzük, annak megvalósításában
egyöntetűen támogatjuk.”
3. A nevelőtestület összegzett véleménye:
„A vezetői pályázat jól átgondolt, innovatív, előremutató elképzeléseket fogalmaz meg,
figyelembe véve az intézmény szakmai adottságait, fejlődésének lehetőségeit.
Reálisan értékeli a 15 év alatt elért eredményeit, ezáltal bizonyítja a sok éves vezetői és
pedagógiai tapasztalatait, valamint reálisan tervező egyéniségét. Az eredményes
munkavégzéshez, a célok és feladatok megvalósításához számít a munkaközösségek és a
munkatársak véleményére és együttműködésére. Különös jelentőséget tulajdonít a közös
testületi munkaformák kialakításának, a szorosabb kapcsolatok kiépítésének. Elismeri és
támogatja a pedagógiai szakmai felkészültséget. A szakmai ellenőrzés rendszere jól kialakított.

Széleskörű helyi kapcsolati tőkével rendelkezik, ismeri a dolgozókat, van tapasztalata ennek az
intézménynek a vezetésében. Rugalmasan alkalmazkodik a változó körülményekhez, szülői és
társadalmi elvárásokhoz egyaránt. Birtokában van a működést meghatározó jogi ismereteknek,
azokban naprakész. A gazdálkodásban takarékos intézményi működtetésre, külső erőforrások
bevonására törekszik.
Erdélyi Edit pályázatában megismert tervei, szakmai megalapozottsága, széles látóköre,
lelkiismeretessége alapján óvodánk vezetőjeként alkalmasnak tartjuk arra, hogy
intézményünket hatékonyan, mindenki megelégedésére, a társadalmi elvárásoknak
megfelelően irányítsa.”
A 2017. május 22-ei nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással döntött a pályázó vezetői
programjáról, melynek eredménye a következő:
A
nevelőtestület
létszáma

A
nevelőtestületi
ülésen
jelenlévők
száma

17 fő

17 fő

A
jelenlévők
közül
szavazásra
jogosultak
száma
16 fő

Támogatta

Elutasította

Érvénytelen

16 fő
(100%)

0 fő

0 fő

4. Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2017. május 22-ei alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség nyílt szavazással
nyilvánított véleményt a pályázó vezetői megbízásáról, melynek eredménye a következő:
Az alkalmazotti
közösség
létszáma

Az alkalmazotti
közösség ülésen
jelenlévők
száma

32 fő

31 fő

A jelenlévők
közül
szavazásra
jogosultak
száma
30 fő

Támogatta

Elutasította

30 fő (100%)

0 fő

5. A Nemzeti Pedagógus Kar Hajdú-Bihar megyei szervezete a vezetői programmal
kapcsolatban nem kívánt véleményt nyilvánítani.
6. A szakértői bizottság véleménye:
„A pályázó - Erdélyi Edit – 1988 óta dolgozik az intézményben és több mint 15 éve vezeti is azt.
A pályázatban leírt helyzetértékelése reális és találkozik a munkavállalók és a szülők és a többi
partner értékelésével is.
Az óvoda egy lakótelepi intézmény, ahova a társadalom minden rétegéből érkeznek gyermekek.
Az óvodából kikerülő gyerekek sikeresen be tudnak illeszkedni az iskolai környezetbe, ami az
intézmény kiemelkedő szakmai munkáját bizonyítja.

A következő ciklusban tervezett feladatok reálisan és előremutatóan vannak megfogalmazva. A
pályázó személye és szakmai munkája garancia a következő ciklus kiemelkedő szakmai
munkájára.”
A szakértői bizottság a véleményét 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag fogadta
el.

III.
A Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárásra
vonatkozó teljes iratanyag megtekinthető a Humán Főosztályon.
A fentiekben ismertetett testületi véleményekre is figyelemmel terjesztem a Tisztelt Közgyűlés
elé döntéshozatalra a Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásával
kapcsolatos javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és 42. § 2.
pontja, a 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, a 68. § (4) bekezdése, a 83. § (2) bekezdés
f) pontja és 8. melléklete, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)–(3) bekezdése, valamint a
326/2013. (VII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az 54/2017. (III.
30.) határozatban foglaltakra
1./ megbízza Erdélyi Edit Tündét, a Görgey Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett
óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2017. augusztus 1. napjától 2022. 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, 2017. június 6.

Dr. Papp László
polgármester

