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Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdése alapján nevelési- oktatási intézményben „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 22. § (3) és (4) bekezdései szerint nyilvános pályázat kiírása nélküli
magasabb vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada
egyetért. Az egyetértő nyilatkozat megadására - a fenntartói írásbeli kezdeményezés átadásától
- számítva legalább tizenöt napot kell biztosítani a nevelőtestület részére.
Az idézett jogszabályi rendelkezések alkalmazása esetén további követelmény, hogy magasabb
vezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik az Nkt. 67. § (1) bekezdésében szabályozott
intézményvezetői megbízás feltételeivel.
A fentiek alapján a 2017. évben három óvodavezetőnek,
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vezetőjének adható - pályázat nélkül - újabb öt évre szóló magasabb vezetői megbízás.
Az Nkt. 83. § (3) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés a)-c) pontjai alapján a fenntartónak az
intézményvezető megbízásával összefüggő döntése előtt ki kell kérnie az intézmény
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, és a szülői szervezet véleményét.
Ugyanezen paragrafus (5) bekezdése alapján a vélemény kialakításához - az információk
hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az
érdekeltek részére.
A pályázat mellőzésével adott magasabb vezetői megbízásra vonatkozóan további eljárási
szabályokat a hatályos jogszabályok nem tartalmaznak.
Az elmúlt évek szakmai gyakorlatának megfelelően a Bizottság döntés-előkészítő feladatainak
ellátásához kapcsolódóan indokolt bekérni az érintett intézményvezető részéről egy általa

készített szakmai beszámolót, amely az intézmény tevékenységét, a vezetése alatt elért
eredményeit, és az intézmény vezetésére vonatkozó jövőképét átfogóan tartalmazza.
Az Nkt. 85. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy a fenntartó tanévenként legfeljebb egy
alkalommal az intézményvezetőt az intézmény tevékenységéről szóló átfogó jellegű beszámoló
elkészítésére kötelezze.
Ezt a jogot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti- és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 1. számú
mellékletének 90. pontja alapján a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a polgármester
gyakorolja.
A fentiekre tekintettel a fenntartó képviseletében Polgármester Úr nyilatkozattételre kéri fel az
óvodavezetőt arra vonatkozóan, hogy a jogszabályi feltételek teljesülése esetén szándékában
áll-e vállalni egy újabb 5 éves ciklusra szóló magasabb vezetői megbízást, továbbá ennek
feltételeként felkéri őt a beszámoló elkészítésére.
Az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény intézményvezetői beosztásának
ellátására vonatkozó pályázat kiírásának mellőzésével kapcsolatos eljárásban az SzMSz. 2.
számú mellékletének 4.13. és 4.14. pontjai szerint a Bizottság feladatkörébe tartozik a
beszámoló értékelése, továbbá az intézmény vezetőjének meghallgatását követően az ismételt
magasabb vezetői megbízatásával kapcsolatos szakmai véleményalkotás.
A pályázat mellőzésével adható magasabb vezetői megbízáshoz kapcsolódó fenntartói döntéselőkészítő tevékenység eljárás rendjét és ütemtervét a határozati javaslat melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 61.
§ (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. számú melléklet 4.13. és 4.14. pontjaiban foglalt
hatáskörében eljárva
1./ elfogadja az Önkormányzat által fenntartott a Boldogfalva Óvodában, a Homokkerti
Pitypang Óvodában és a Sipos Utcai Óvodában, a pályázat mellőzésével adható magasabb
vezetői megbízáshoz kapcsolódó fenntartói döntés-előkészítő tevékenység eljárásrendjét és
ütemtervét a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 1./ pontban elfogadott eljárásrendnek és
ütemtervnek megfelelő intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. január 31.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

