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I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában jelenleg 33 óvoda működik,
47 feladatellátási helyen, 259 csoportban folyik óvodai nevelési feladat. Az intézményekben
az alapító okiratokban meghatározottak szerint a 2022/2023. nevelési évtől összesen 7100
óvodai férőhely áll rendelkezésre. Az önkormányzati óvodákba történő jelentkezés a Kulturális
és Oktatási Bizottság 5/2022. (I. 26.) KOB határozatában foglalt eljárásrend alapján,
jelentkezési lapon történt. A jelentkezési lapon a szülők 3 önkormányzati fenntartású óvodát
jelölhettek meg, ami egyben a jelentkezés sorrendjét is tükrözte.
A 2022/2023. nevelési év előkészítése során Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Intézményfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Intézményfelügyeleti Osztály) a
2022. február 18-ai óvodai jelentkezési határidőt követően összesítette az óvodába jelentkezők
számát. Az óvodavezetők adatszolgáltatása szerint elkészült összesítés alapján megállapítható,
hogy az iskolába távozó 1540 fő (tavaly 1618 fő) gyermek helyére 1517 fő (tavaly 1574 fő)
jelentkezése érkezett be az összesen 2550 üres férőhelyre.
A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozás a veszélyhelyzet miatt az idei évben
is rendhagyó módon, elektronikusan történt 2022. április 20-21-én. A pótbeiratkozási
időpont igénybevételére (2022. május 5.) nem volt szükség, mivel az óvodavezetőknek minden
információ a rendelkezésükre állt ahhoz, hogy a felvételt nyert gyermekek adatait a Köznevelés
Információs Rendszerébe (KIR) fel tudják vezetni.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A 2022/2023. nevelési évben azok lesznek óvodaköteles korúak, akik
2019. augusztus 31. napja előtt születtek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 72. § (2)
bekezdése szerint a szülőt megilleti a köznevelési intézmény szabad megválasztásának joga,
mely alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat óvodát.
A családok óvodaválasztásához nagyban hozzájárult az óvodai nyílt napok és bemutató
foglalkozások szervezése, továbbá a járványhelyzet miatt a szülők tájékozódását a város
honlapján található információk mellett az intézmények által megosztott közösségi tartalmak
és intézményi honlapok is segítették.
A nem önkormányzati fenntartású intézmények a működési engedélyükben meghatározott
férőhelyeik maximális kihasználtságára törekedve opcionális lehetőséget nyújtanak a szülők
számára az óvodaválasztást illetően. Népszerűségüket alátámasztja, hogy kapacitásaik nőttek
az elmúlt években. 2018 októberében még 1004 férőhellyel rendelkeztek ezek az intézmények,
míg 2021 októberére már 1296 gyermek felvételére nyújtottak lehetőséget a józsai
településrészen tavaly elkészült katolikus óvodát (Szent József Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium Tagóvodája) is figyelembe véve.

Nem önkormányzati fenntartású óvodák adatai a KIR statisztikai adatai alapján
Nevelési év
2018/2019. 2019/2020. 2020/2021.
Intézmények száma
10
11
12
Óvodai férőhelyek száma (fő)
1004
1124
1176
Gyermekcsoportok száma
39
41
43
Gyermeklétszám (fő)
906
946
932

2021/2022.
13
1296
47
1002

Az óvodák gazdaságos kihasználtsága fenntartói érdek, ezért fontos, hogy az indítható óvodai
csoportok létszáma a törvényi szabályozásnak megfelelő, pedagógiai és gazdaságossági
szempontból pedig optimális legyen.
Az Nkt. 83. § (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát. Az indítható óvodai csoportok számának meghatározásakor
tekintettel kell lenni arra, hogy az Nkt. 4. melléklete szerint az óvodai csoportok minimum
létszáma 13 fő, átlaglétszáma 20 fő, maximális létszáma 25 fő lehet. A maximális létszámtól
való eltérésre - szükség esetén - az Nkt. 25. § (7) bekezdése ad lehetőséget a fenntartónak. E
szerint az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok
számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele (pl. körzetbe
költözés) miatt indokolt.
Az Nkt. 49. § (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni,
átvenni, amelynek körzetében lakik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A
pedagógiai munka eredményességét az segíti elő, ha a csoportok létszáma a törvényben
meghatározott maximális létszámot nem haladja meg. A fenntartónak lehetőség szerint a
csoportszám meghatározása során ezt a szempontot is figyelembe kell vennie, valamint arra
kell törekednie, hogy az intézményhálózatban működő óvodák leterheltsége azonos
mértékű legyen.
A 2022/2023. nevelési évre történő jelentkezési adatokból az látszik, hogy kevesebb gyermek
jelentkezése érkezett be, mint ahány iskolába távozó gyermek van, ez megfigyelhető volt a
tavalyi évben is. A jelentkezések eloszlása is egyenetlenséget mutat a város különböző
óvodáiban. Egyes óvodákban túljelentkezés volt tapasztalható (pl. Liget Óvoda, Boldogfalva
Óvoda, Mesekert Óvoda), míg más intézményekben az előző években tapasztaltakhoz képest
(pl. Levendula Óvoda, Sinay Miklós Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézménye, Debreceni
Arany János Óvoda) kevesebb a jelentkező.
Óvodaköteles korú gyermekek várható létszáma születési adatok alapján (forrás: KSH)
Nevelési év
2021/2022.
2022/2023.
2023/2024.
2024/2025.
Óvodaköteles
5601
5520
5402
5318
korúak várható
létszáma
Az elmúlt évek születési adatait vizsgálva megfigyelhető, hogy a kisgyermekek létszáma évek
óta enyhe csökkenést mutat, viszont az óvodaköteles korúak létszámához viszonyítva magasabb
az óvodai ellátást igénybe vevő gyermekek száma a városban. Ennek az az oka, hogy több
gyermek 2,5 éves korában már megkezdi az óvodai nevelést, illetve a Debrecenben dolgozó
vidéki szülők gyermekei is igénybe veszik a debreceni intézményrendszert.

Önkormányzati óvodák gyermeklétszámai az utóbbi három nevelési évben az október 1-jei
statisztikai adatok alapján:
Nevelési év
2019/2020.
2020/2021.
2021/2022.
2022/2023.*
Gyermeklétszám
6009
5789
5646
5858*
összesen
*beiratkozási adatok alapján várható nevelési év végi létszám

Az önkormányzati óvodák férőhelyeinek kihasználtsága városunkban az elmúlt években
egyenletesnek mondható, mely városi szinten meghaladta a 83-86%-ot. A 2021/2022. nevelési
évben a csoportok átlaglétszáma az október 1-jei statisztikai adatok alapján 21,5 fő volt.
A TOP-6.2.1-16-DE1-2017-00003 azonosító számú, „Új óvoda építése a Tócóvölgyben”
tárgyú projekt keretében egy új, 4 csoportos, 100 férőhelyes óvodai épület létesül Debrecen
nyugati városrészében a 4031 Debrecen, Egressy Béni tér 16. szám alatt, mely a Tócóskerti
Óvoda (4031 Debrecen, Margit tér 18.) Napsugár Tagintézménye néven fog működni a
2022/2023. nevelési évtől. A beruházás várhatóan 2022. augusztus közepére készül el, s így
működtetését már a 2022/2023. nevelési évtől el kell kezdeni úgy, hogy mind a négy óvodai
csoport működését biztosítani szükséges. A pályázat megalapozó dokumentumában szerepel
az is, hogy a Tócóskerti Óvoda egyik gyermekcsoportját a tagintézményben helyezné el a
fenntartó annak elkészülte után, így az óvoda ismét rendelkezhetne tornaszobával.
A jelenlegi adatok alapján a gyermekek várható létszáma 232 fő lesz intézményi szinten, ebből
38 fő (SNI szorzóval számított létszám 40 fő) biztosan a tagintézménybe fog járni. A 4 csoport
indításához szükséges minimális létszám 52 fő. A hiányzó gyermeklétszámot az épület
nyitásával egyidejűleg biztosítani kell. A használatbavételi engedély kiadásáig a már felvett
gyermekek elhelyezéséről a székhelyen kell gondoskodni.
A 2022. február 18-ai jelentkezési határidőig benyújtott óvodai jelentkezések adatai, valamint
a 2022. áprilisi beiratkozási adatok alapján a 2022/2023. nevelési évben összesen 258 óvodai
csoport indítása indokolt, amely négy intézmény esetében (Debreceni Arany János Óvoda,
Levendula Óvoda, Sinay Miklós Utcai Óvoda, Angyalkert Óvoda) egy-egy csoporttal
kevesebb, míg a Tócóskerti Óvoda új tagintézményét érintően három új csoport indítását
foglalja magában. /A Tócóskerti Óvoda esetében a feladatellátáshoz szükséges álláshelyek
biztosításáról a Közgyűlés 2022 májusában a 84/2022. (V.26.) határozattal döntött./

II.
a.) A Debreceni Arany János Óvoda (4026 Debrecen, Arany János tér 3.) alapító okirat
szerinti férőhelyeinek száma 175 fő. Az intézményben jelenleg 6 óvodai csoport működik, a
gyermekek száma jelenleg 128 fő.
A 2022/2023. nevelési évben összesen 113 gyermek áll majd jogviszonyban az óvodával. Ez a
létszám a jelenleg működő 6 csoportra elosztva átlagosan 18,83 fő gyermeket jelentene
csoportonként, amely az önkormányzati szinten a 2022/2023. nevelési évre várható 22,79 fős
átlaglétszámhoz képest 4 fővel kevesebb. Az Intézményfelügyeleti Osztály ezért öt csoport
indítását javasolja a következő nevelési évben.

Az óvoda jelenlegi álláshelyeinek száma 26 fő, melyből:
 pedagógus munkakörben 13 fő (1 fő óvodavezető, 12 fő óvodapedagógus),
 nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak száma: 9 fő (6 fő dajka, 2 fő
pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár),
 egyéb alkalmazottak száma: 4 fő (2 fő konyhai kisegítő, 1 fő udvaros, 1 fő takarító).
A csoportszámcsökkenésre figyelemmel két fő óvodapedagógus, egy fő dajka és egy fő
pedagógiai asszisztens munkakör ellátására nincs szükség 2022 szeptemberétől.
Az intézményben jelenleg 2 fő óvodapedagógus van tartósan távol GYED miatt, egyikük 2023
szeptemberében, másikuk várhatóan 2025 szeptemberében áll újra munkába, így az ő
helyettesítésükre nem lesz szükség a 2022/2023. nevelési évben. Mivel az óvodában jelenleg
két fő is rendelkezik a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához szükséges feltételekkel, ezért
a közeljövőben két óvodapedagógusi státusz is megüresedik az intézményben, ami miatt a
jelenleg GYED-en lévő dolgozók további foglalkoztatása is megoldható lesz.
1 fő pedagógiai asszisztens 2022. szeptember 1-jétől nem önkormányzati intézményben
dolgozik tovább, így ez az álláshely megszüntethető.
1 fő dajka jogviszonya nyugdíjazás miatt várhatóan 2023 augusztusában szűnik meg. A
nyugdíjba vonuló dajka foglalkoztatása a felmentési idejének kezdetéig (2023. január)
megoldható az intézményben tekintettel arra, hogy nevelési év kezdetén a kicsik
beszoktatásánál is jelen lehet még egy fő segítő, így a dajka álláshely megszüntetése 2023
szeptemberétől javasolt.
b.) A Levendula Óvoda (4024 Debrecen, Varga utca 23.) öt csoportban összesen 150
férőhelyen várja a gyermekeket a belvárosban. A 2021/2022. nevelési évben 95 gyermek
neveléséről gondoskodnak. A 2022/2023. nevelési évben a várható gyermeklétszám 90 fő
(számított létszám az 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek miatt 95 fő) lesz, mely alapján öt
csoportra vetített átlaglétszám 19 fő.
Az Intézményfelügyeleti Osztály fentiekre figyelemmel 4 csoport indítását javasolja.
Az óvoda jelenlegi álláshelyeinek száma összesen 21,75 fő, ebből
 11 fő pedagógus (1 fő óvodavezető, 10 fő óvodapedagógus),
 8 fő nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazott (1 fő óvodatitkár, 5 fő
dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens),
 2,75 fő egyéb munkakörű közalkalmazott (1 fő részmunkaidős udvaros, 2 fő konyhai
kisegítő).
Négy csoport indítása esetén két fő óvodapedagógus, továbbá egy fő dajka, és egy fő pedagógiai
asszisztens álláshely megszüntetése lenne indokolt 2022. szeptember 1-jétől.
Az érintett álláshelyek közül egy pedagógiai asszisztens álláshely nyugdíjazás miatt
megszüntethető 2022. október 1-jétől.
Egy fő dajka nyugdíjazás miatti felmentési ideje 2023. április hónapban kezdődik, jogviszonya
várhatóan 2023 októberében szűnik meg.
Két fő óvodapedagógus esetében szintén nyugdíjazás várható. Egyikük jogviszonya 2024.
április 7-én szűnik meg, míg a másik 2023. január 1-jétől lesz nyugdíjas. Mindezekre tekintettel
a felmentési idő alatt az ő helyettesítésükre nem lesz szükség, az álláshelyek megszüntetését a
jogviszonyuk megszűnése időpontjához javasolt igazítani.

c.) A Sinay Miklós Utcai Óvoda Jerikó Utcai Tagintézményében (4032 Debrecen, Jerikó
utca 17.) jelenleg öt csoportban folyik óvodai nevelés, itt szintén egy csoporttal kevesebb
indítható a csökkenő gyermeklétszám miatt. Jelenleg a 125 férőhellyel rendelkező
tagintézménybe csak 84 gyermek jár, a következő nevelési évben létszámuk 77 fő lesz. Így öt
csoport esetén az átlaglétszám csoportonként 15,4 fő lenne, melyre figyelemmel az
Intézményfelügyeleti Osztály egy óvodai csoport megszüntetését javasolja, az óvodában így öt
helyett négy csoport indulna.
Az óvoda jelenlegi álláshelyeinek száma a székhellyel együtt összesen 49,5 fő, ebből
 26 fő pedagógus (1 fő óvodavezető, 25 fő óvodapedagógus),
 17 fő nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazott (2 fő óvodatitkár, 12 fő
dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens),
 6,5 fő egyéb munkakörű közalkalmazott (1,5 fő udvaros, 4 fő konyhai kisegítő, 1 egyéb
kisegítő).
A tagintézményben 4 csoport esetén két fő pedagógus és egy fő dajka álláshellyel
kevesebbre lesz szükség a feladatok ellátásához. A tagintézmény alkalmazotti létszáma
jelenleg a következő: 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő
óvodatitkár, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő udvaros.
2 fő óvodapedagógus álláshely megszüntethető az intézményben 2022 év folyamán
nyugdíjazás miatt. Az egyik óvodapedagógus felmentési ideje 2022. május 31-éig tart, a
másiké pedig 2022. december 15-ig. Egy fő dajka 40 éves korkedvezményes nyugdíjra jogosult
a tagintézményben 2023 évben. Egy fő konyhai kisegítő jogviszonya a dolgozó kérésére 2022.
augusztus 15-ével megszűnik, így a nyugdíj előtt álló dajka munkakörű közalkalmazott –
illetménye változatlanul hagyása mellett – elláthatja a konyhai kisegítő feladatokat mindaddig,
amíg nyugdíjba nem vonul 2023-ban. Ezzel a dolgozó által is elfogadható megoldással
elkerülhető a létszámcsökkentés elrendelése az intézményben. A dajka álláshely megszüntetése
várhatóan 2023. szeptember 1-jétől lesz lehetséges, a konyhai kisegítő álláshely betöltésére
pedig a fentiekre figyelemmel átmenetileg nem lesz szükség.
Fenti intézkedések miatt a Sinay Miklós Utcai Óvodában a pedagógus munkakörben
alkalmazottak száma 26 főről 24 főre csökken az új nevelési évben, egy fő konyhai kisegítő
álláshely betöltésére pedig nem lesz szükség.
d.) Az Angyalkert Óvoda székhelye (4028 Debrecen, Ótemető utca 9.) öt csoportban
összesen 137 férőhelyen várja a gyermekeket. A 2021/2022. nevelési évben 111 gyermek
neveléséről gondoskodnak. A 2022/2023. nevelési évben a várható gyermeklétszám 91 fő lesz,
mely alapján öt csoportra vetített átlaglétszám 18,2 fő.
Az Intézményfelügyeleti Osztály fentiekre figyelemmel 4 csoport indítását javasolja.
Az óvoda álláshelyeinek száma a Bányai Júlia Utcai telephellyel együtt összesen 37,5 fő, ebből
 19 fő pedagógus (1 fő óvodavezető, 18 fő óvodapedagógus),
 13,75 fő nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazott (1,75 fő óvodatitkár,
9 fő dajka, 3 fő pedagógiai asszisztens),
 4,75 fő egyéb munkakörű közalkalmazott (1,75 fő udvaros, 3 fő konyhai kisegítő).
Egy csoport megszüntetése esetén 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai
asszisztens álláshely betöltésére nincsen szükség a 2022/2023. nevelési évben.

Az óvodavezető tájékoztatása szerint jelenleg 2 fő óvodapedagógus van 2023. szeptember
végéig fizetés nélküli szabadságon GYED miatt. Egy fő óvodapedagógus 43 év jogviszony után
nyugdíjba vonul, felmentési ideje 2022. szeptember 1-jén jár le, így ezt az álláshelyet
megszüntetheti a fenntartó 2022. szeptember 2-től. Egy fő dajka szintén 40 év jogviszonnyal
nyugdíjba vonul, az ő álláshelyét 2022. december 11-től lehet megszüntetni. A székhelyen egy
fő pedagógiai asszisztenssel kevesebbre van szükség az új nevelési évben, az ezen az
álláshelyen dolgozó munkatárs 2024. április 6-ig fizetés nélküli szabadságon, GYED-en lesz, a
helyére határozott idejű kinevezéssel felvett dolgozó jogviszonya csak 2022. július 8-ig tart.
Fentiek alapján az Angyalkert Óvodában a tartósan távollévő dolgozókra tekintettel egy
fő óvodapedagógus és egy fő dajka álláshely megszüntetését javasoljuk, a tartósan
távollévőket érintően pedig nem szükséges helyetteseket alkalmazni.
Fentieket összegezve megállapítható, hogy az álláshelyek megszüntetése érdekében egyik
érintett intézményben sem szükséges létszámcsökkentést (felmentést) elrendelni.
Az üres álláshelyeket érintő előirányzatokat zárolni lehet, összhangban Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati
rendelet 11. § (2) bekezdésével, mely szerint: „A költségvetési szervek a Közgyűlés döntésével
megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem tölthetik be, az ehhez
kapcsolódóan jelentkező kiadási megtakarításokat kötelesek előirányzat zárolás vagy
előirányzat-módosítás céljából bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának. A
zárolásról vagy az előirányzat módosításról a polgármester dönt.”
A jelen előterjesztésben szereplő, 2023-ban, illetve 2024-ben megüresedő álláshelyek
megszüntetésével kapcsolatos döntést a 2023/2024. nevelési évben indítható csoportok
számának meghatározásakor szükséges meghozni az intézményrendszerben várható
létszámmozgások figyelembevételével.
III.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az indítható csoportok számára vonatkozó
előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, a
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján, figyelemmel a Közgyűlés
13/2022. (II. 24.) határozata 10./ pontjában foglaltakra
I./ meghatározza a 2022/2023. nevelési évre a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
fenntartásában működő óvodákban indítható csoportok számát a melléklet szerint.
II. Az I. pontban foglalt döntésre tekintettel
1./ 2022. szeptember 2. napjával megszüntet
a) a Debreceni Arany János Óvoda engedélyezett álláshelyeiből 1 nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő (pedagógiai asszisztens) betöltetlen álláshelyet, ezzel az intézmény
engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 25 álláshelyben állapítja meg, melyből 13
pedagógus álláshely, 8 nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő álláshely és 4 egyéb
álláshely,
b) a Sinay Miklós Utcai Óvoda engedélyezett álláshelyeiből 1 pedagógus betöltetlen
álláshelyet, ezzel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 48,5 álláshelyben
állapítja meg, melyből 25 pedagógus álláshely, 17 nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
álláshely és 6,5 egyéb álláshely,
c) az Angyalkert Óvoda engedélyezett álláshelyeiből 1 pedagógus betöltetlen álláshelyet,
ezzel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 36,5 álláshelyben állapítja
meg, melyből 18 pedagógus álláshely, 13,75 nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
álláshely és 4,75 egyéb álláshely.
2./ 2023. január 1. napjával megszüntet
a) a Levendula Óvoda engedélyezett álláshelyeiből 1 pedagógus és 1 pedagógiai asszisztens
álláshelyet, ezzel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 19,75
álláshelyben állapítja meg, melyből 10 pedagógus álláshely, 7 nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő álláshely és 2,75 egyéb álláshely,
b) a Sinay Miklós Utcai Óvoda engedélyezett álláshelyeiből 1 pedagógus betöltetlen
álláshelyet, ezzel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát összesen 47,5 álláshelyben
állapítja meg, melyből 24 pedagógus álláshely, 17 nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
álláshely és 6,5 egyéb álláshely,
c) az Angyalkert Óvoda engedélyezett álláshelyeiből 1 nevelő- oktató munkát közvetlenül
segítő (dajka) álláshelyet, ezzel az intézmény engedélyezett álláshelyeinek számát összesen
35,5 álláshelyben állapítja meg, melyből 18 pedagógus álláshely, 12,75 nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő álláshely és 4,75 egyéb álláshely.

III./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a II./ pontban foglalt döntésekre
tekintettel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
rendelet végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 13/2022. (II. 24.) határozat
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési
szervek engedélyezett álláshelyei” címet viselő 19. mellékletének módosítását készítse elő.
Határidő:
Felelős:

a II./ pont 1. alpontjára vonatkozóan 2022. szeptember 30.
a II./ pont 2. alpontjára vonatkozóan a 2023. évi költségvetési rendelet
előkészítésekor
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

IV./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy az I./-II./ pontokban foglalt
döntésekről értesítse az érintett intézmények vezetőit.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. június 16.

Dr. Papp László
polgármester

