ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:

Dr. Papp László polgármester

Tárgy:

A Százszorszép Óvoda magasabb
vezetőjének megbízása

Iktatószám:

OKT-98207/2020.

Ügyintéző:

dr. Leonhardt Lilla

Feladatot jelent:
Dr. Papp László
polgármester
Dr. Marosi-Rácz Julianna
a Humán Főosztály vezetője
Véleményező bizottságok:

Törvényességi véleményezésre benyújtás
ideje:
Törvényességi ellenőrzést végezte:

részére
Kulturális és Oktatási Bizottság
Ügyrendi Bizottság
2020.06.25
Dr. Fauszt Zoltán

Tisztelt Közgyűlés!
I.
A 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármestere a 652/2020. (III. 25.) PM határozatával pályázatot írt ki a Százszorszép Óvoda
(4031 Debrecen, Széchenyi u. 65.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, tekintettel arra,
hogy Puskásné Dienes Andreának, az óvoda jelenlegi vezetőjének magasabb vezetői megbízása
2020. július 31. napjával lejár.
A pályázati felhívás 2020. április 6. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu) és a www.debrecen.hu
internetes portálon, valamint közzétettük Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
hirdetőtábláján (Új Városháza épülete) is. A pályázat benyújtásának határideje 2020. május 7.
napja volt.
A Százszorszép Óvoda magasabb vezetői (óvodavezető) beosztásának ellátására a pályázat
benyújtási határidejére egy pályázó – az óvoda jelenlegi vezetője – Puskásné Dienes Andrea
nyújtotta be a pályázatát.
Az intézményvezetői pályáztatás és a magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67.§-a, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §
(6) bekezdése, a 20/B.§ (1)-(5) bekezdései, 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) 21./A.§-a, 22. § (1) bekezdése, 23. §-a és
25. §-a együttesen szabályozzák.
Az Nkt. 67. § (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltételei a következők:
- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges –
az Nkt. 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (jelen
esetben óvodapedagógus szakképzettség),
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: szakértői bizottság) hallgatja meg,
melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.
A szakértői bizottsági feladatait a 4/2009. (II. 26.) Ö.h. alapján – köznevelési ágazatban – az
oktatási ügyekért felelős bizottság, azaz a Kulturális és Oktatási Bizottság látja el.

A szakértői bizottság 2020. május 27. napján Puskásné Dienes Andrea pályázót meghallgatta.
Jelen előterjesztés II. pontjában a pályázó szakmai életútjának bemutatására és a szakértői
bizottság összegzett véleményének ismertetésére kerül sor.
Az Nkt. 67. § (8) bekezdése szerint az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét
képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése szerint a pályázatokat a Közgyűlés részére a
véleményezési határidő lejártát követő 30., illetve – ha az elbírálásra váró pályázatok száma a
huszonötöt eléri – a 60. napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.
A pályázati eljárásra vonatkozó teljes iratanyag Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., 1. emelet 111. iroda)
megtekinthető.
A pályázó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt ülés tartását.
II.
Puskásné Dienes Andrea belső pályázó, az intézmény jelenlegi vezetője.
Puskásné Dienes Andrea 1993-ban a DTKF Hajdúböszörményi Óvóképző Intézetében főiskolai
szintű képzésben óvodapedagógus szakképzettséget szerzett. 2009-ben a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia
és Pszichológiai Intézetben közoktatási vezető és pedagógus szakirányú szakképzettséget
igazoló oklevelet kapott.
Puskásné Dienes Andrea 1989 óta dolgozik a Százszorszép Óvodában (4031 Debrecen,
Széchenyi u. 65.), 2015. augusztus 1. napjától pedig az intézmény magasabb vezetője.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A szakértői bizottság véleménye:
„A pályázat formai és tartalmi szempontból is megfelel a szakmai elvárásoknak. A pályázó 30
éve dolgozik az intézményben, melyből 10 éve vezetői feladatokat lát el, ebből következően az
eredményeket és lehetőségeket széles körűen ismeri. Igényesen szerkesztett és kivitelezett
vezetési programjában egyértelműen és hitelesen tárja fel az elmúlt időszak eredményeit,
fejlesztendő területeit és stratégiai elgondolásokat, határozott jövőképet vázol fel. Tükröződik
továbbá a pályázó pedagógiai és vezetői szemlélete, tudatossága, a vezetői kompetenciák
megléte, fejlesztésre, innovatív feladatellátásra törekvése. Kiemelt szerepet kap a vezetési
programban is, rövid, közép és hosszú távú terveiben egyaránt az értékteremtő-közvetítő
néphagyományőrzés szakmai feladatának bővítése, továbbfejlesztése, még több lehetőségek
feltárása. Ez a jövőkép mindenképp koherens az országos köznevelési koncepcióval,
elvárásokkal. A pályázatban leírtak alapján a nevelőtestület szakmai szemlélete, képzettsége
ennek megvalósítására egyértelműen alkalmas. Önmaga folyamatos fejlesztése, elhivatottsága
és elkötelezettsége biztosíthatja a kitűzött célok eredményes megvalósítását az intézmény

alkalmazottjainak együttműködő
érvényesülésével.”

hozzáállásával,

egységes

pedagógiai

szemléletének

A szakértői bizottság a véleményt 12 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el.
III.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a megbízási jogkör gyakorlója, azaz a Közgyűlés a
szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a magasabb vezetői megbízásról.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízást határozott időre,
öt évre kell adni.
Köznevelési intézményekben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetén az Nkt. 65. §
(1) bekezdése szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó
garantált illetményt az illetményalap százalékában az Nkt. 7. melléklete állapítja meg. Az Nkt.
65. § (2) bekezdés b) pontja szerint az illetményalap alapfokozat (azaz főiskolai végzettség)
esetén, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60.
§ (1) bekezdésében meghatározott vetítési alap (101.500 Ft) 180 százaléka (182.700 Ft).
Puskásné Dienes Andrea garantált illetménye – a Mesterpedagógus fokozat 11. fizetési
kategóriában – 411.075 Ft.
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) 2020. július 1. napjától hatályos 16. §
(5a) bekezdése értelmében „a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény
intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az
intézmény - tárgyévet megelőző tanév, nevelési év - október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma
alapján
a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka,
b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka,
c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka,
d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka,
e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka,
f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka,
g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka
mértékű pótlék illeti meg.”
A jogalkotó a Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdésének a)-f) pontjaiban eltérést nem engedő
módon – az Nkt. 8. mellékletében meghatározott felső határt is túllépve – az intézmény
gyermeklétszámtól függően rögzíti az intézményvezetői pótlék mértékét a pótlékalap, vagyis
az illetményalap százalékában kifejezve. Tekintettel arra, hogy a Százszorszép Óvodában 211
gyermek neveléséről gondoskodnak a 2019. október 1-jei gyermeklétszám adatok szerint, az
intézményvezetői pótlék mértéke – a Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés f) pontja alapján – az
illetményalap 80%-a, melyre tekintettel a pótlék mértékének megállapítása nem igényel
közgyűlési döntést.
A fentiekre figyelemmel terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé döntéshozatalra a
Százszorszép 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 65. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés b) pontja, 67. § (1)
bekezdése, 83. § (2) bekezdés f) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés b)
pontja, 23. § (1)–(3) bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet Korm. rendelet 21.§/A.
(1) bekezdése, 22. § (1) bekezdése,
1./ megbízza Puskásné Dienes Andreát, a Százszorszép Óvoda (4031 Debrecen, Széchenyi u.
65.) határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2020.
augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátásával.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2020. június 22.

Dr. Papp László
polgármester

