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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 73/2016.
(III. 31.) határozatában foglaltak alapján pályázatot írt ki a Levendula Óvoda (4024 Debrecen,
Holló János u. 6.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, mivel az intézmény magasabb
vezetőjének 5 éves megbízása 2016. július 31. napjával lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7) bekezdése
alapján 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 (a továbbiakban: Korm. rendelet)
22. § (3) bekezdése értelmében nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízás akkor
adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság 2016. március 9. napján tárgyalta a Levendula Óvoda
óvodavezetője által benyújtott vezetői beszámoló véleményezése című előterjesztést. A bizottság a
13/2016. (III. 9.) OISB határozatával a vezetői beszámolót elfogadta. Tekintettel azonban arra, hogy
a Levendula Óvoda nevelőtestülete az intézményvezető pályázat kiírása nélküli ismételt
megbízásával nem értett egyet, ezért pályázat kiírására került sor.
A pályázati felhívás a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldalán 2016.
április 4. napján jelent meg. A pályázat benyújtásának határideje (a pályázati kiírás megjelenésétől
számított 30 nap) 2016. május 4. napján járt le.
A pályázati kiírás – megfelelve a jogszabályi előírásoknak – a www.debrecen.hu honlapon és az Új
Városháza hirdetőtábláján is megjelent, valamint közzététel céljából az Oktatási és Kulturális
Közlöny Szerkesztősége részére is megküldésre került.
A Levendula Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a benyújtási határidőre egy pályázó,
az óvoda jelenlegi vezetője, Törő Béláné nyújtotta be pályázatát.
Az intézményvezetői pályáztatás és a magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit az Nkt. 67.
§-a, a 83. § (3)-(4) bekezdései, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI
rendelet) 189-191. §-a, valamint a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, a 23. §-a és a 25. §-a
együttesen szabályozzák.
Az Nkt. 83. § (4) bekezdésében meghatározott szervek, testületek közül az intézmény alkalmazotti
közössége és a szülői szervezet nyilvánított véleményt arról, hogy támogatja-e a pályázó magasabb
vezetői megbízását.
Az EMMI rendelet 189. § (8) bekezdése alapján az intézményben működő szakmai
munkaközösségek írásban véleményt alkottak a pályázatról.
A nevelőtestület az EMMI rendelet 189. § (2) bekezdése és a 190. § (2) bekezdése alapján
véleményt nyilvánított a pályázó vezetési programjáról, továbbá szavazott az intézményvezetésre
vonatkozó programjáról és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléséről.
A Korm. rendelet 23. § (4) bekezdése értelmében a pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a
nevelőtestület mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar
illetékes területi szerve is, amely nem kívánt élni ezzel a jogával.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság is meghallgatja. A Közgyűlés – a 4/2009.

(II. 26.) Ö.h-val – az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságot jelölte ki a szakértői bizottsági
feladatok ellátására, amely 2016. május 17. napján meghallgatta a pályázót.
A köznevelési intézmények vonatkozásban az intézményvezetői pótlék mértékét az Nkt. 8.
melléklete tartalmazza, melynek alsó határát az illetményalap 40%-ában, felső határát 80%-ában
határozza meg.
A fentiek alapján a vezetői megbízásban meg kell állapítani a magasabb vezető intézményvezetői
pótlékának mértékét.
II.
Törő Béláné belső pályázó, az intézmény jelenlegi vezetője.
1983-ban a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvónői oklevelet kapott. 2001-ben a
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán mentálhigiénés szakképzettséget, 2009-ben a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezető szakirányú
szakképzettséget szerzett.
1983-tól 1999-ig óvodapedagógusként dolgozott, majd 1999-ben a Grafh-Art Stúdió Kft-nél
gyermekújságok szerkesztésével foglalkozott. 2003 óta dolgozik Levendula Óvodában, 2011 óta
óvodavezetőként irányítja az intézményt.
Törő Bélánénak a garantált illetménye a Pedagógus II. fokozat 12 fizetési kategóriájában 325 724
Ft, magasabb vezetői pótléka 68 573 Ft, illetménye jelenleg mindösszesen (a kerekítés szabályait
alkalmazva) 394 300 Ft.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A pályázó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem kérte zárt ülés tartását.
A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
Jelen előterjesztésben az egyes véleményezésre jogosult szervek, testületek összegzett
véleményének ismertetésére kerül sor. A vélemények teljes szövege megtekinthető DMJV
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., I/108-as iroda).
1. A szülői szervezet összegzett véleménye:
„A Levendula Óvoda vezetője személyében egy segítőkész, közvetlen, együttműködő társra találtak
az óvónők, az itt dolgozók, a szülők és az ide járó gyermekek. Rendelkezik mindazokkal a
képességekkel, ami mind szakmailag, mind vezető tekintetében elvárhatóak, és ezeket készség
szintjén a mindennapokban alkalmazza. Jól ismeri az intézmény adottságait, igényeit, a kollégák
szakmai felkészültségét, ennek megfelelően kamatoztatja azok tudását, hogy színvonalasabban
teljenek a gyermekek mindennapjai. Vezetőként bizonyított, állandó kreativitás, megújulás, fejlődés
jellemzi. Pedagógiai szemléletében központi szerepet kap a mentálhigiéné, ennek érvényesítése
érdekében sok mindent megtett. Az óvodai életet sok program színesíti, az évszakokhoz, ünnepekhez,
hagyományőrzéshez kötődően. Ennek megszervezése összehangolt pedagógiai munkát kíván.
Hangsúlyt fektet a gyermekek tehetséggondozására. Több tehetségműhellyel is biztosítja ezt.
Figyelembe veszi a szülők véleményeket, nyitott a velük való kapcsolattartásra. Fontos számára a
családokkal való együttműködés.
Munkája során igyekszik a lehető legtöbbet nyújtani, a kitűzött feladatokat mindig sikerül
megoldania, és az elért cél eredményei új célok kitűzésére sarkallják. Tulajdonságai közül kiemeljük

a nyugodtságot, kiegyensúlyozottságot, kedvességet, lelkiismeretességet, a türelmet, és a másokra
való odafigyelést, problémamegoldó képességét. Együtt tud gondolkodni, érezni a munkatársakkal,
szülőkkel. Az óvoda nevelési programjának alapköve a lelki egészségre való nevelés, egy
szeretetteljes családias közösségben. Nem csak a program alapköve, hanem az óvoda neve is ezt
sugározza. Mindezt érzik az itt dolgozók, a gyerekek, és a szüleik is, amikor átlépik az óvoda
küszöbét.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy pályázata tartalmazza a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek fejlesztését, tehetséggondozó műhely működtetését, a tehetséges gyermekek
továbbfejlesztését, a gyermekek differenciálását, az egyéni bánásmódot.
Törő Béláné óvodavezető távlati céljait megvalósíthatónak, reálisnak tartjuk, egyhangúan
támogatjuk személyét az óvodavezetői tisztség betöltésére.”
2. A szakmai munkaközösségek együttesen kialakított véleménye:
„Törő Béláné óvodavezető minden nevelési év végén kezdeményezi a szakmai munkaközösségek
létjogosultságának felülbírálását. Mindezt annak érdekében teszi, hogy az ott folyó munka
hatékonysága biztosítva legyen, folyamatosan bővítse szakmai tudásunkat, emelje nevelőmunkánk
színvonalát. A munkaközösségek vezetőit középvezetői kompetenciákkal ruházza fel, segítve ezzel
munkájukat. Figyelembe veszi és beépíti a munkaközösség vezetők éves értékelését, szakmai
véleményét a nevelési év értékelése során.
Munkaközösségeink színvonalas működéséhez megfelelő feltételeket biztosít, szakmai
továbbképzéseken való részvétellel segíti fejlődésünket, pedagógiai munkánk színvonalának
emelését. A munkaközösségek munkájában aktívan részt vesz.
A pályázatában megfogalmazott rövid-, közép-, és hosszútávú célokat a munkaközösségekre
vonatkozóan reálisnak, megvalósíthatónak tartjuk.”
3. A nevelőtestület összegzett véleménye:
„Törő Béláné az elmúlt öt év során az intézmény külső, belső megújítására, megszépítésére
törekedett. A fejlesztések során a fenntartó segítségére, a szülők és az alkalmazottak támogatására
épített.
Elkötelezettsége a mentálhigiéné iránt példa értékű, szakmai munkája magas színvonalú, igényes,
pedagógiailag és módszertanilag felkészült. Feladatait pozitív hozzáállással végzi. Munkáját a
gyermekközpontúság vezérli, asszertív attitűd fenntartására törekszik. Elvárásai önmagával és
munkatársaival szemben is magas szintűek.
Kiemelten fontosnak tartja az óvodapedagógusok szakmai fejlődését, lehetőség szerint anyagilag is
támogatja a szakmai képzéseket, szakirányú továbbképzéseket.
Célja, hogy Pedagógiai Programunkhoz kapcsolódóan az alkalmazotti közösség minden tagja
rendelkezzen mentálhigiénés képzettséggel. Külső szakemberek bevonásával lehetőséget biztosít a
szakmai továbblépésre.
A meglévő értékek megőrzésére törekszik, épít az eddig elért eredményekre. Motiválja az
óvodapedagógusokat a pályázati lehetőségek kiaknázására.
Lehetőséget biztosít a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális fejlesztésére, a tehetségígéretes
gyermekek beazonosítására és gondozására. Általa megvalósult a segítő kapcsolat rendszerének
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása.
A pályázatában kitűzött céljai reálisak, teljesíthetőek, megvalósításukhoz számít a közösség és a
partnerek támogatására.”
A 2016. május 23-ai nevelőtestületi értekezlet titkos szavazással döntött a pályázó vezetői
programjáról, melynek eredménye a következő:

Szavazásra
jogosult

Szavazott

Érvénytelen
szavazat

Támogatta

Elutasította

13 fő

11 fő

0 db

8 fő ( 73 %)

3 fő ( 27%)

4. Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2016. május 23-ai alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség titkos szavazással
nyilvánított véleményt a pályázó vezetői megbízásáról, melynek eredménye a következő:
Szavazásra
jogosult

Szavazott

Érvénytelen
szavazat

Támogatta

Elutasította

23 fő

21 fő

1 db (5%)

11 fő ( 52 %)

9 fő ( 43 %)

5. A Nemzeti Pedagógus Kar Hajdú-Bihar megyei szervezete a vezetői programmal kapcsolatban
nem kívánt véleményt nyilvánítani.
6. A szakértői bizottság véleménye:
„A pályázat formailag esztétikus, tartalmilag jól átgondolt, igényes munka, melyben a pályázó
pedagógiai szemléletéről, a vezetése alatt elért eredményekről, az eddig végzett munkára építve a
következő ciklusban megvalósítani kívánt rövid-közép-és hosszútávú terveiről is képet kapunk.
A pályázó szakmai elhivatottsága megkérdőjelezhetetlen.
A pályázat teljes mértékben az előző vezetői ciklus alatt kidolgozott pedagógiai programra,
valamint az eddig elért eredményekre épül. Az elért eredmények elemzése, a jövőbeni feladatok
meghatározása az öt vezetői kompetenciát alapul véve történt. Figyelembe vette a köznevelés
rendszerében az óvodákra vonatkozó változásokat, csakúgy, mint a fenntartói elvárásokat. A
nevelőhatás fontosságát szem előtt tartva saját arculatú dokumentációt alakított ki a gyerekek
fejlődése, illetve a szakmai ellenőrzés érdekében. (pl. fejlődési, hospitálási napló, stb.)
A tárgyi és személyi feltételek folyamatos, következetes javítása a szakmai munka színvonalának
emelését szolgálja. Törő Béláné törekszik önmaga és nevelői közössége tervszerű továbbképzésére,
a tudás megosztására.
A pályázat egészét áthatja az óvodavezető mentálhigiénés attitűdje. Fontosnak tartja a befogadóelfogadó tanulási környezet kialakítását. Ennek érdekében különféle tréningeket szervez. Említésre
méltó az óvodában folyó hátránykompenzáló és tehetségígéret gondozó tevékenység is.
A szülőknek, nagyszülőknek sok értékes közös élményt ajándékoztak, szakmai programjaikat
hagyománnyá alakítva. Ennek hatása megmutatkozik az óvoda emelkedő tendenciát mutató
kihasználtságában.
A pályázó hitet tesz az óvoda felnőttközösségének egységes pedagógiai szemlélete, értékrendje,
egymás munkájának ismerete és tisztelete mellett.
Törő Béláné elhivatottsága, szakmai igényessége, az általa vezetett óvoda eddigi eredményei,
kidolgozott és jól bejáratott vezetői stratégiája biztosíték a Levendula Óvoda további sikeres
munkájára a pályázó irányításával.”
A szakértői bizottság a véleményét 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag fogadta el.
III.
A Levendula Óvoda magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos pályázati eljárásra vonatkozó
teljes iratanyag megtekinthető DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán (4026

Debrecen, Kálvin tér 11., I/108-as iroda).
A fentiekben ismertetett testületi véleményekre is figyelemmel terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé
döntéshozatalra a Levendula Óvoda magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos
javaslatot.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 42. § 2.
pontja, továbbá a 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdése, a 83. § (2) bekezdés f) pontja és a 8.
melléklete, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)–(3) bekezdése, a 326/2013. (VII. 30.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 73/2016. (III. 31.) határozatban foglaltakra
1./ megbízza Törő Bélánét, a Levendula Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus
munkakörű közalkalmazottját 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig az intézmény
magasabb vezetői beosztásának ellátásával, és intézményvezetői pótlékát az illetményalap 40%ában határozza meg.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2016. június 6.

dr. Papp László
polgármester

