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Tisztelt Kulturális és Oktatási Bizottság!
I.
Bihariné Berta Enikőt a Közgyűlés a 132/2015. (VI. 25.) határozatával 2015. augusztus 16.
napjától 2020. augusztus 15. napjáig terjedő időszakra a Karácsony György Utcai Óvoda (4029
Debrecen, Karácsony György u. 4.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával első
alkalommal bízta meg.
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. Egyetértés hiányában, továbbá az
intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása
kötelező.
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 fenti feltételek teljesülése esetén Bihariné Berta Enikőnek – pályázat mellőzésével – újabb
öt évre adható magasabb vezetői megbízás. Abban az esetben, ha a jogszabályban
megfogalmazott feltételek nem teljesülnének, pályázat kiírása válna indokolttá.
A polgármester megkeresésére Bihariné Berta Enikő óvodavezető a 2020. január 17. napján
érkezett levelében úgy nyilatkozott, hogy a jogszabályi feltételek teljesülése esetén vállalná az
újabb öt éves vezetői ciklusban az intézmény magasabb vezetői megbízásának ellátását.
Az Nkt. 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó képviseletében Polgármester Úr felkérte az
érintett óvodavezetőt, hogy 2020. január 31. napjáig terjessze elő a szakmai tevékenységéről
szóló átfogó beszámolót.
Az óvodavezető beszámolója határidőre megérkezett Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályára (továbbiakban: Humán Főosztály).
Beszereztük az intézmény nevelőtestületének a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egyetérte az óvodavezető pályázat nélküli ismételt magasabb vezető megbízásával.
A nevelőtestület ülésén készült jegyzőkönyvben foglaltakból megállapítható, hogy a
jogszabályban előírt feltétel teljesül, tehát a Karácsony György Utcai Óvodában a nevelőtestület
legalább kétharmada egyetért Bihariné Berta Enikő óvodavezető részére pályázat mellőzésével
adható ismételt magasabb vezetői megbízásával.
Tekintettel a nevelőtestület egyetértő nyilatkozatára, a Kulturális és Oktatási Bizottság az
óvodavezető meghallgatását követően a beszámolót írásban értékeli, valamint szakmai
véleményt alkot az óvodavezető ismételt megbízásáról.
A nevelőtestület ülésén készült jegyzőkönyv megtekinthető a Humán Főosztályon (Új
Városháza, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám I. emelet 111. iroda).

II.
Bihariné Berta Enikő 1985. óta dolgozik óvodapedagógusként, diplomáját 1990-ben szerzete.
Szakmai pályáját a folyamatos megújulás, az új ismeretek megszerzésének az igénye kíséri.
Óvodapedagógusként sokrétű tapasztalattal rendelkezik, a pedagógiai munka széles körű
ismerete jellemzi munkásságát. Hitvallása a gyermekek érdekeinek védelme, a gyermek
szükségleteinek kielégítése, és jogainak tiszteletben tartása. A szülőkkel folyamatosan tartja a
kapcsolatot, őket az óvoda életébe bevonja, partneri viszony megalapozására törekszik.
Munkájának elismeréseként 2002. évtől tanácsosi cím használatára jogosult. Az
intézményvezető 2019. évben Mesterpedagógus fokozatot szerzett.
A 2015. évi magasabb vezetői pályázatában célul tűzte ki a logopédiai-beszédfejlesztő csoport
beindítását, valamint az anyanyelvi-beszédfejlesztő munkaközösség megszervezését. A
munkaközösség megalakult és sikeresen működik. A 2018/2019. nevelési évben a gyermekek
20%-a részesült logopédiai fejlesztésben. Az intézmény pedagógus továbbképzési programja
kiemelten támogatja az óvodapedagógusok logopédiai alapképzését, a szakvizsga
megszerzését, valamint a minősítési eljárások sikeres lebonyolítását célzó továbbképzéseken
való részvételét. Az intézményben 2019 márciusától két, kommunikáció és beszédfejlesztő
szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus dolgozik.
Az intézményvezető nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra is, melynek keretében minden
lehetőséget megragad, hogy a gyermekek különböző versenyeken (rajz-, vers és prózamondó
versenyeken, matematikai versenyeken) vegyenek részt.
Rendkívül fontosnak tartja a gyermekek egészséges életmódra nevelését, ezért biztosítja, hogy
rendszeresen szűrővizsgálatokon vegyenek részt. Egészséghetet rendeznek az óvodában,
valamint kapcsolódtak a „Teddy Maci Kórház” programhoz, melynek keretében a gyermekek
képet kaphatnak az orvosok gyógyító munkájáról, így oldódik a szorongásuk és kevésbé félnek
az orvosi vizsgálatokon.
Az intézmény sikeresen pályázott a Zöld Óvoda címre és 2019 januárjában megkapták az ezt
igazoló oklevelet. Az intézmény 2018 novemberétől vesz részt az EFOP-3.1.5-16-2016-00001
azonosító számú „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című
kiemelt projektben, melynek keretében 200.000 Ft értékű vizuális nevelést segítő eszközt kapott
az intézmény.
III.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.19. és 3.20. pontja alapján a Kulturális
és Oktatási Bizottság értékeli az intézményvezető által benyújtott beszámolót, valamint
szakmai véleményt alkot az intézményvezető személyes meghallgatását követően az
intézményvezetői beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírásának mellőzésével kapcsolatos
eljárásban.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a beszámolót értékelni, a
véleményét kialakítani és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Kulturális és Oktatási Bizottság
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.) önkormányzati rendelet 60. § (1) bekezdése, és a 2. számú melléklet 3.19. és
3.20. pontjában foglalt hatáskörében eljárva
1./ Megismerte Bihariné Berta Enikő, a Karácsony György Utcai Óvoda vezetője által készített
átfogó beszámolót.
2./ A beszámolót az alábbiak szerint értékeli:
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a 2.) pont szerint elfogadott értékelés
helyben szokásos módon történő közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
4./ Bihariné Berta Enikő személyes meghallgatása után a Karácsony György Utcai Óvoda
intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat kiírásának mellőzésével
kapcsolatos eljárásban az alábbi szakmai véleményt alakította ki:
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. február 7.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

