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Tisztelt Közgyűlés!
I. Az Ifjúság Utcai Óvoda létszámváltozása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
101/2015. (V. 28.) határozatával döntött arról, hogy az Ifjúság Utcai Óvoda gazdasági szervezetének
fennmaradása érdekében 2015. augusztus 1. napjával a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvodát
(4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 64.) és a Hétszínvirág Óvodát (4031 Debrecen, Angyalföld
tér 4.) átalakítja az Ifjúság Utcai Óvodába (4027 Debrecen, Ifjúság u. 4) történő beolvadással.
A döntéssel egyidejűleg a Közgyűlés a megemelkedett intézményi csoportszámra tekintettel az
Ifjúság Utcai Óvoda közalkalmazotti létszámát 2015. szeptember 1-jei hatállyal 2 fő pedagógiai
asszisztens munkakörű közalkalmazottal növelte, melynek eredményeként az intézmény
átszervezést követő létszámkerete 119,25 főről 121,25 főre emelkedett. A fentiekben hivatkozott
közgyűlési határozat a létszámemelés miatt bekövetkező kiadási előirányzat fedezetének
megteremtéséről nem rendelkezik.
Az intézmény magasabb vezetője az intézményátszervezéssel együtt járó feladatokat végrehajtotta,
a szükséges munkáltatói intézkedéseket határidőben megtette. A 2 fő pedagógiai asszisztens
munkakör betöltéséhez a 2015/2016. nevelési év indulását megelőzően a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) szerint szükséges pályázati
eljárást eredményesen lefolytatta, a pedagógiai asszisztensek személyének kiválasztása megtörtént.
2015. szeptember hónapra vonatkozóan a 2 fő pedagógiai asszisztens bérköltségének és
járulékainak fedezete az intézményi költségvetésből átmenetileg megoldható, azonban az
intézmény likviditásának megőrzése érdekében a 2015. költségvetési évet terhelő bérköltség és
járulékainak fedezetére – az intézmény gazdasági vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint – várhatóan
1.234.200,- Ft bérköltség és járulékai, összesen 1.600.000,- Ft forrás biztosítása szükséges.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 88. § (4) bekezdése
alapján a központi költségvetés a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők jogszabály szerint
finanszírozott létszámára tekintettel átlagbér alapú költségvetési hozzájárulást biztosít a
köznevelési feladat ellátásához szükséges nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
alkalmazottak illetménye, munkabére és ezek járulékai kifizetéséhez. Az Nkt. 2. melléklete
alapján a nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztens munkakörű alkalmazottak finanszírozott
létszáma 3 óvodai csoportonként 1 fő. Az Ifjúság Utcai Óvoda 22 óvodai csoportjában a
létszámemelést követően foglalkoztatott pedagógiai asszisztensek létszáma 4 fő.
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet II. pont 1.
alpontja szerint az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és
közterheinek elismert összege 1.800.000,- Ft/létszám/év.
Fentiek alapján szükséges, hogy a Közgyűlés az Ifjúság Utcai Óvoda 2015. szeptember 1.
napjától engedélyezett álláshelyeinek kiadásaira a 2015. költségvetési évre vonatkozóan
1.600.000,- Ft fedezetet biztosítson.
A Közgyűlés a 100/2015. (V. 28.) határozatával döntött az önkormányzat fenntartásában lévő
óvodák alapító okiratának módosításáról, melynek eredményeként 2015. augusztus 1. napjával a
korábbi Holló János Utcai Óvoda neve Levendula Óvodára, míg az Ősz Utcai Óvoda neve
Mosolykert Óvodára változott.
Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyeit
megállapító, a 101/2015. (V. 28.) határozat 1. és 2. mellékletével módosított 27/2015. (II. 26.)
határozat 15. mellékletét (2015. augusztus 1-jei és 2015. szeptember 1-jei állapot szerint) az
intézmények sorszámozása, valamint az említett névváltozások átvezetése miatt módosítani

szükséges.
II. Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő egyes költségvetési
intézmények sokrétű és szerteágazó feladataikat több telephelyen és jelentős számú közalkalmazott
alkalmazása mellett valósítják meg, mely intézmények magas színvonalú, kiemelkedő szakmai
tevékenységet folytatnak, egyesek jelentős gondozotti létszám mellett.
A hatályos jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik, hogy többek között az ilyen összetett
feladatokat ellátó intézmények vezetői részére a Közgyűlés, mint munkáltató - mérlegelési
jogkörében eljárva - a garantált illetménynél magasabb összegű illetményt állapítson meg.
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy Dr. Kovács Béla Lóránt, a Méliusz
Juhász Péter Könyvtár igazgatója, Orosz Ibolya Aurélia, a Debrecen Megyei Jogú Város
Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának vezetője, valamint Papné Gyöngyösi Katalin, a
Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézményének vezetője részére állapítson meg
a garantált illetménynél magasabb összegű illetményrészt is.
A Kjt. 66. § (7) bekezdése értelmében a jogszabályban meghatározott illetménynél (garantált
illetmény) magasabb összegű illetmény akkor állapítható meg, ha a közalkalmazott kiválóan
alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott.
A Kjt. 40. § (5) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja és 67. § (1) bekezdés g) pontja szerint a minősítés az egyéb
munkáltatói jogkör gyakorlójának, a polgármesternek a feladata.
Az intézményvezetők minősítése 2015. szeptember hónapban megtörtént, mely során mindhárom
intézményvezető kiválóan alkalmas minősítést kapott.
1.) Dr. Kovács Béla Lóránt 2013. március 1. napjától látja el a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
igazgatói feladatait.
Az intézmény figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket és ezidáig is számos, sikeres pályázati
eljárást bonyolított le. Az intézményvezető nagy hangsúlyt fektet a dolgozók képzésére és
továbbképzésére is. A könyvtári szakalkalmazottak képzésére kiírt TÁMOP pályázaton a pályázati
projekt keretében 24 témában összesen 84 közalkalmazott vett részt. Az intézmény 12 telephelyen
folytatja tevékenységét, engedélyezett létszáma 107,25 fő. Az igazgató az intézményt tartósan
kiemelkedő színvonalon vezeti, ahol jelentős és kiemelt szakmai munka folyik.
Az intézményvezető havi alapilletménye (beleértve a garantált illetményét és az illetménypótlékait,
valamint a korábban megállapított garantált összegen felüli illetményét, melynek összege 119.400
Ft) jelenleg 357.800 Ft, magasabb vezetői pótléka 55.000 Ft (mindösszesen 412.800 Ft).
2.) Orosz Ibolya Aurélia 2014. október 1. napjától látja el a Debrecen Megyei Jogú Város
Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának intézményvezetői feladatait. Az intézmény 3
telephelyen folytatja tevékenységét, engedélyezett létszáma 62,5 fő. A magasabb vezető az
intézményt tartósan kiemelkedő színvonalon vezeti, az intézményben jelentős és kiemelt szakmai
munka folyik.
Az intézményvezető havi garantált illetménye (beleértve a Kjt. 66. § (4) bekezdés szerinti, további
szakképesítés esetére járó illetménynövekedést is) jelenleg 200.200 Ft, magasabb vezetői pótléka
50. 000 Ft (mindösszesen 250.200 Ft).
3.) Papné Gyöngyösi Katalin 2014. december 30. napjától látja el a Debrecen Megyei Jogú Város
Egyesített Bölcsődei Intézménye intézményvezetői feladatait. A Közgyűlés az intézmény
férőhelyszámát a székhelyén és 11 telephelyén 972 főben határozta meg, az engedélyezett

álláshelyek száma 342,6 fő. Az intézményt tartósan kiemelkedő színvonalon vezeti, ahol jelentős és
kiemelt szakmai munka folyik.
Az intézményvezető havi garantált illetménye jelenleg 176.400 Ft, magasabb vezetői pótléka
40.000 Ft (mindösszesen: 216.400 Ft).
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy 2015. október 1. napjától kezdődően
− Dr. Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatója részére 30.000 Ft/hó,
− Orosz Ibolya Aurélia, a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti
Központjának vezetője részére 25.000 Ft/hó,
− Papné Gyöngyösi Katalin, a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei
Intézménye részére 25.000 Ft/hó
munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt állapítson meg.
A 2015. október 1. napjától az intézményvezetők részére megállapított munkáltatói döntésen
alapuló illetményrész fedezetét biztosítani kell az intézmények költségvetésében.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1)-(2) bekezdései, 6/C. § (1)
bekezdése, 23. § (2) bekezdés b) pontja, 34. § (1) bekezdése és 43. § (1) bekezdése, a 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) bekezdése,
valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és 43/A. § (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 170/2014. (VIII. 28.) határozatban, a 171/2014. (VIII. 28.) határozatban, a 27/2015.
(II. 26.) határozat 6. pontjában, valamint a 62/2015. (IV. 30.) határozat 9./ pontjában foglaltakra
1./ az Ifjúság Utcai Óvoda 2015. szeptember 1. napjától engedélyezett álláshelyeinek kiadásaira a
2015. költségvetési évre vonatkozóan 1.600.000,- Ft fedezetet biztosít.
2./ Hatályon kívül helyezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett álláshelyeit 2015. augusztus 1. napjával meghatározó 101/2015. (V. 28.) határozat 1.
számú mellékletét és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyeit 2015. augusztus 1. napjával jelen határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.
3./ Hatályon kívül helyezi az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett álláshelyeit 2015. szeptember 1. napjával meghatározó 101/2015. (V. 28.) határozat 2.
számú mellékletét és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyeit 2015. szeptember 1. napjával jelen határozat 2. számú melléklete szerint állapítja meg.
4./ 2015. október 1. napjától módosítja Dr. Kovács Béla Lórántnak, a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár magasabb vezetőjének a 39/2013. (II. 28.) határozat 2./ pontjával megállapított garantált
összegen felüli illetményét, melyet havi 149.400 Ft-ban állapít meg.
5./ 2015. október 1. napjától
a) Orosz Ibolya Aurélia, a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja
és

b) Papné Gyöngyösi Katalin, a Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye
intézményvezetője részére havi 25.000 Ft garantált összegen felüli illetményt állapít meg.
6./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a 4./ és 5./ a)-b) pontban meghatározott munkáltatói
intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
7./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmények
vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
8./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./, a 4./ és az 5./a)-b) pontba foglalt döntésre tekintettel a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (II. 26.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére a szükséges fedezetet biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
9./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./, a 4./, az 5./a)-b) és a 8./ pontba foglalt
döntésre tekintettel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
szóló 8/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2015. október 1.
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. szeptember 3.

Dr. Papp László
polgármester

