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Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
2017. július 31. napjával a Boldogfalva Óvoda (4025 Debrecen, Antall József u. 19.), a
Homokkerti Pitypang Óvoda (4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 39.) és a Sipos Utcai Óvoda
(4034 Debrecen, Sipos u. 6.) magasabb vezetőjének jár le a magasabb vezetői megbízása,
esetükben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. §
(7) bekezdése alapján az intézményvezető kiválasztása - ha e törvény másképp nem rendelkezik
- nyilvános pályázat útján történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a 11/2017. (II. 14.) OISB. határozatában elfogadta az
Önkormányzat által fenntartott óvodákban a pályázat mellőzésével adható magasabb vezetői
megbízáshoz kapcsolódó fenntartói döntés-előkészítő tevékenység eljárásrendjét és ütemtervét.
Az ütemterv 1.) pontjának megfelelően az Nkt. 85. § (2) bekezdése alapján, a fenntartó
képviseletében Polgármester Úr felkérte az érintett óvodavezetőket a szakmai tevékenységéről
szóló átfogó beszámoló elkészítésére az elmúlt öt év tükrében.
Az óvodavezetők beszámolója határidőre megérkezett Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályára (továbbiakban: Humán Főosztály), amelyet
továbbítottunk az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság azon tagja részére, aki vállalta a
beszámoló előzetes véleményezését.
Az ütemterv 5.) pontja alapján az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság vállalta, hogy az
óvodavezetőket meghallgatja és a beszámoló, továbbá a nevelőtestületi döntés és az egyéb
véleményezésre jogosult szervek (az érintett intézmény alkalmazotti közössége és a szülő
szervezete) véleménye alapján írásban értékeli és szakmai véleményt alkot az óvodavezetők
ismételt megbízásáról.
Az óvodavezetők beszámolója, a nevelőtestület – az adott óvodavezető pályázat mellőzésével
adható újabb magasabb vezetői megbízását – ülésén elhangzott véleményekről készült
jegyzőkönyv és az egyéb véleményezésre jogosult szervek által alkotott vélemények teljes
szövege megtekinthető a Humán Főosztály titkárságán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I/108-os
iroda).
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (3) bekezdése szerint, nyilvános
pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület
legalább kétharmada egyetért.
A nevelőtestület ülésén készült jegyzőkönyvben foglaltakból megállapítható, hogy a Sipos
Utcai Óvodában a nevelőtestület kétharmada Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető
részére pályázat mellőzésével adható ismételt magasabb vezetői megbízást nem támogatja. A
nevelőtestület támogatásának hiányában az intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátására
pályázat kiírása szükséges.

A Boldogfalva Óvodában és a Homokkerti Pitypang Óvodában nevelőtestület kétharmada az
óvodavezető részére pályázat mellőzésével adható ismételt magasabb vezetői megbízást
támogatja. A nevelőtestület ülésén készült jegyzőkönyvben foglaltakból megállapítható, hogy
Az érintett óvodavezetők beszámolójának előzetes szakmai véleményezését vállaló bizottsági
tagok a beszámolók véleményezését elvégezték, amely alapján kérem a Tisztelt Bizottságot,
hogy a beszámolókat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése,
a 85. § (2)-(3) bekezdései alapján, a 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése,
az 1/2013. (I. 24.) Kr. rendelet 61. § (3) bekezdés a) pontja, és a 2. számú melléklet 4.13.) és
4.14.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel a 11/2017. (II.14.) OISB.
határozatra
1./ Megismerte

Sárkányné Gazda Ágota a Boldogfalva Óvoda vezetője
Nagyné Ambrus Györgyi a Sipos Utcai Óvoda vezetője és
Tasnádi Józsefné a Homokkerti Pitypang Óvoda vezetője által készített

átfogó beszámolót.
2./ Elfogadja a beszámolókról az 1. számú melléklet szerint előterjesztett véleményeket.
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a 2.) pont szerint elfogadott vélemények
helyben szokásos módon történő közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a nevelőtestület kétharmada támogatásának
hiányára tekintettel a Sipos Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására szóló
pályázati eljárás előkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. március 3.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

