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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 139/2017.
(VI. 22.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Sípos Utcai Óvoda (4034 Debrecen, Sípos
u. 6.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, tekintettel arra, hogy az intézmény magasabb vezetői
beosztás ellátására az 54/2017.(III. 30.) határozatával 2017. április 6. napján kiírt pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánította. A Közgyűlés megbízta Nagyné Ambrus Györgyi Ilonát az intézmény
határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2017. augusztus 1.
napjától az új intézményvezető megbízásáig, de legfeljebb 2018. július 31. napjáig a magasabb vezetői
beosztás ellátásával.
A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán 2017. június
26. napján jelent meg. A pályázat benyújtásának határideje (a pályázati kiírás megjelenésétől számított
30 nap) 2017. július 26. 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 Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a pályázat benyújtási határidején belül
két belső pályázó, – alfabetikus sorrendben – Kompár Mónika óvodapedagógus és Lakatos Attiláné
óvodapedagógus 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, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott, legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, az írásba foglalt véleményt megküldi a pályázat
kiírójának. A Közgyűlés – a 4/2009. (II. 26.) Ö.h-val – az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot jelölte
ki a szakértői bizottsági feladatok ellátására.
II.
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, Pedagógus II. besorolási fokozatot szerzett. 2004 és 2017
között számos 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) Lakatos Attiláné óvodapedagógus belső pályázó
1986-ban kitüntetéssel végzett a Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetben. 2004-ben vezető
óvodapedagógus szakirányú szakképzettséget szerzett a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi
Pedagógiai Főiskolai Karán. 1997 és 2017 között számos, a szakmai fejlődését segítő továbbképzésen
vett részt. 2014. évben mesterpedagógus besorolási fokozatot szerzett, 2015-től mesterpedagógus
szaktanácsadóként, 2016-tól szakértőként segíti Hajdú-Bihar megye óvodapedagógusait.
A Faragó Utcai Óvodában dolgozott 1983-tól 1984-ig képesítés nélküli óvónőként, majd a diplomájának
a megszerzése után 1986-tól 2009-ig óvodapedagógusként. 1999 és 2009 között az intézmény
óvodavezető-helyettese volt. 2009-től 2011-ig a hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda óvodavezetőjeként
tevékenykedett, majd ezt követően az intézményben dolgozott, mint óvodapedagógus. 2012-től a Sípos
Utcai Óvoda óvodapedagógusa.
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.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a pályázókat meghallgatni, a szakmai véleményt megfogalmazni és
a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen, azzal, hogy a határozati javaslat a bizottsági véleménnyel
együtt kerül elfogadásra.
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 139/2017.
(VI. 22.) határozatban és a 4/2009. (II. 26.) Ö.h-ban megfogalmazottakra, 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 Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Kompár Mónika pályázót és kialakítja a szakmai véleményét a pályázó vezetői programjáról, vezetési
képességéről és rátermettségéről, az alábbiak szerint …
2./ Meghallgatta a Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot benyújtó
Lakatos Attiláné pályázót és kialakítja a szakmai véleményét a pályázó vezetői programjáról, vezetési
képességéről és rátermettségéről, az alábbiak szerint …
3./ Felkéri az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, hogy tájékoztassa a Közgyűlést az Oktatási,
Ifjúsági és Sportbizottság által kialakított véleményekről.
Határidő: 2017. augusztusi közgyűlés
Felelős: Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. augusztus 3.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

