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TISZTELT KÖZGYŰLÉS!
A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb vezetőjének 5 éves
megbízása 2008. július 31. napjával lejár, ezért szükséges volt új pályázati kiírás és eljárás
lebonyolítása.
A pályázati felhívást a 293/2007. (XII. 20.) Ö. h.-val hagyta jóvá a Közgyűlés, amely az
Oktatási Közlöny 2008. évi 6. számában, 2008. március 17-én jelent meg.
A 2008. március 17-én megjelent pályázati kiírástól számított 30 nap - amely a pályázat
benyújtásának határideje volt – 2008. április 16-án járt le.
A magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény (a továbbiakban: Köot.) 18.§-a, 57.§ (1) bekezdésének i.) pontja, 102.§ (3) bekezdése,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23.§
(1)-(2) bekezdései, 61-66.§-ai és 69-70.§-ai, valamint a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.
8.) Korm. rendelet 5.§-a, 14/A. § (2) bekezdésének a.) pontja, 14/C. § (1) bekezdése, továbbá
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12-14.§ai együttesen szabályozzák.
A Köot. 18. § (1) bekezdés a) pontja szerint nevelési-oktatási intézményben az
intézményvezetői megbízás feltétele a pedagógus szakvizsga.
A pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 20.§ (2)
bekezdése a pedagógus szakvizsga vonatkozásában a következő szabályokat tartalmazza:
„2002. január 1-jétől kezdődően a nevelési-oktatási intézmény vezetői megbízásánál – azonos
feltétellel rendelkező pályázók esetén – előnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik
pedagógus szakvizsgával.”
Ugyanezen § (5) bekezdése szerint „2010. január 1-jétől kezdődően közoktatási intézmény
vezetésére, vezető tanári (gyakorlatvezető, óvónői, tanítói) feladat ellátására új megbízást az
kaphat, aki rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.”
A Köot. 57.§ (1) bekezdés i) pontja alapján a nevelőtestület, a 102.§ (3) bekezdése alapján az
intézményvezetői pályáztatással kapcsolatos véleményalkotásra jogosult szervek, testületek
közül az alkalmazotti közösség, az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat,
valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményezte a
pályázatokat
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12.§ (9)
bekezdése alapján az iskola szakmai munkaközösségei is írásban véleményezték a
pályázatokat.
A 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdése értelmében a vezetési programokról
véleményt nyilvánított a Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi szerve is.
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Az intézményvezetői megbízás kötelező tartalmi eleme a munkáltatói jogkör gyakorlója által
történő közalkalmazotti besorolás és az illetményelemek meghatározása.
A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerét a Kjt. 61.§ (1) bekezdése, a
kinevezésben feltüntetett további szakképesítésért, szakképzettségért járó illetmény elemet és
annak mértékét a 66.§ (2)-(6), (10)-(11) bekezdései, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 14/A.§ (2) bekezdésének a.) pontja, a kereset-kiegészítést a 286/2007. (XII. 20.) Ö.
h., a 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között esedékes mértékét a 205 /2007. (IX.
06.) Ö. h. szabályozza.
A magasabb vezetői pótlék „-tól-ig” mértékét a Kjt. 70.§ (2) bekezdésének a.) pontja a
pótlékalap kétszáz-háromszáz százalékában állapítja meg.
A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdése a magasabb vezetők heti kötelező
óraszámához igazítva százalékosan határozza meg a pótlék mértékének minimumát.
A magasabb vezetők heti kötelező óraszám megállapításának alapját a Köot. 1. számú
mellékletének Harmadik Részében meghatározott gyermek- illetve tanuló csoportszám,
tanulói létszám képezi.
A magasabb vezetői pótlék a határozati javaslatban foglalt összeggel számítva került az
intézmény költségvetésében tervezésre.
Az intézmény szakmai tevékenységet ellátó engedélyezett létszáma 88 fő. Amennyiben a
Tisztelt Közgyűlés Tirpák Zsolt külső pályázót bízza meg a magasabb vezetői beosztás
ellátásával, a fenntartónak biztosítania kell plusz egy álláshelyet, így a szakmai
tevékenységet ellátó létszámot 58 főről 59 főre, az intézmény létszámkeretét 88 főről 89 főre
szükséges emelni.
A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb vezetői beosztásának
ellátására három pályázat érkezett, amelyek az előírt pályázati feltételeknek megfelelnek.
Ilyés Gábor, Konkoly János és Tirpák Zsolt pályázók hozzájárultak a személyüket érintő
napirend tárgyalásánál a nyilvános ülés tartásához.
Alfabetikus sorrendben:

I.
Ilyés Gábor belső pályázó, 1992-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán történelem-orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai
tanárként. 1992-ben a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
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Felsőfokú külkereskedelmi áruforgalmi szakot végezte el. 1995-ben a Kossuth Lajos
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol szakos nyelvtanárként oklevelet kapott.
1992. óta van a pályán, 1993-tól tanít a Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki
Szakközépiskolában.

A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
A nevelőtestület véleménye
“Ilyés Gábor pályázata hagyományos és szakmai önéletrajzot nem tartalmaz, pedig a
pontosabb szakmai kompetenciák megismeréséhez feltétlenül szükséges lett volna. A pályázat
helyzetelemzése nagyon hosszú, melynek következtében a célmeghatározás és a vezetői
program kifejtése érdemtelenül rövid. A pályázó teljes mértékben átveszi az iskolai
dokumentumok, mérések adatait, megállapításait , ezért érdemes lett volna forrásanyagként
ezek megjelölése. A vezetői programban meghatározott célok, feladatok nem sejtetik a
rendszerben gondolkodást, nem tükröznek koncepciót. A vezetői program a szakképzés
jövőjéről kevés szót ejt, azt is inkább általánosan megfogalmazott probléma felvetés
formájában teszi. Fejlesztési elképzelései általánosak, nincsenek konkrét javaslatok a
megoldásokra. Intézménygazdálkodásra vonatkozó adatokat, információkat nem tartalmaz a
pályázat, pedig az iskola vezetése ezek nélkül elképzelhetetlen. A vezetői program
pedagógiailag, szakmailag kevésbé alátámasztott.”
A 2008. május 21-ei nevelőtestületi értekezlet titkos szavazásának eredménye a következő:
a szavazásra jogosult 59 főből szavazott 55 fő, az Ilyés Gábor pályázó által készített
vezetői programot támogatta 15 fő (27,3 %), 40 fő elutasító szavazata mellett.
Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2008. május 21-ei alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség titkos szavazással
nyilvánított véleményt a pályázó személyéről, amelynek eredménye a következő:
a szavazásra jogosult 89 főből szavazott 74 fő, Ilyés Gábor pályázó magasabb vezetői
megbízását támogatta 16 fő ( 21,6 %) 57 fő elutasító és 1 fő érvénytelen szavazata mellett.
A szakmai munkaközösségek véleménye, hogy a pályázat felépítése, szerkezete áttekinthető,
de aránytalan. A vezetői programban meghatározott célok, feladatok nem sejtetik a
rendszerben gondolkodást, nem tükröznek koncepciót. Célkitűzései általánosak,
intézményfejlesztési elképzelései új ötleteket nem tartalmaznak. A benne megfogalmazottak
inkább problémafelvetések sorozata, megoldásokat viszont nem kínálnak.
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A Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi szerve, a Diáktanács, és az iskolaszék
nem támogatja a pályázatot.
A szülői választmány támogatja Ilyés Gábor pályázatát.
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a pályázat elfogadását annak
figyelembevételével javasolja, hogy a szakmai, emberi és pedagógiai ismeretek megléte
mellett hiányzik a vezetői ismeretek gyakorlatiassága.

II.
Konkoly János belső pályázó, 1988-ban végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Természettudományi Karán matematika-fizika szakos középiskolai tanárként. 1990-ben
szintén a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett
számítástechnika szakos középiskola tanári oklevelet. 2001-ben a BME Gazdaság-és
Társadalomtudományi Karán közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget szerzett. 2002ben közigazgatási szakvizsgát tett.
2004-ben a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Számvitelivállalkozási szakán végzett számvitel-vállalkozási szakértőként.
Tanítani 1990-ben kezdett. 1999. és 2007. között a DMJV Polgármesteri Hivatal szakképzési
referense volt, majd 2007. szeptemberétől ismét tanít a Brassai Sámuel Gimnázium és
Műszaki Szakközépiskolában.
A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
A nevelőtestület véleménye:
„A pályázat felépítése, szerkezete áttekinthető, arányos, formailag kiemeli a lényeget.
Konkoly János részletes önéletrajza bemutatja azt, hogy tanári végzettségén kívül gazdasági
és vezetői képzettséggel is rendelkezik. Mindezeket a gyakorlati életben is alkalmazta, amely
nagy előnyt jelent a vezetői feladatok ellátásában. A pályázat pozitív vonása az, hogy
ismerteti milyen motivációk késztették arra, hogy életpályáját szervezési, vezetési és
irányítási szakemberként, igazgatóként képzelje el. A pályázó a szükséges mértékben és
alkotó módon használta fel az iskolai dokumentumokat, amelyeket forrásként meg is jelölt.
Helyzetelemzése alapos, meggyőző. Fontos, hogy a pályázó eddigi hagyományainkat
megőrizve vázolja fel a jövőt úgy, hogy a realitásokról sem feledkezik meg. A jövőkép
megvalósítható, egyértelmű.
A pályázó Debrecen város közoktatási rendszerében
gondolkodva helyezi el iskolánkat, fogalmazza meg a célokat, és az ezekből adódó
feladatokat, figyelembe véve a demográfiai adatokat, a munkaerő-piaci igényeket. A vezetői
program választ kínál olyan kérdésekre, mint a szakképzés – hatósági és közigazgatási
ügyintézők képzését javasolja, amely egyedülálló lenne a régióban, és továbbtanulási
lehetőséget nyújt főleg a leány tanulóknak. A munkaközösségek támogatják azt az
elképzelést, hogy az iskola ECDL vizsgaközpont illetve nyelvvizsgaközpont legyen. Konkoly
János vezetői programjában konkrét, újszerű célokat is megfogalmaz. Jó és megvalósítható az
iskolaújság, az iskolarádió, az iskolatévé, az internet-szoba, az új szakkörök, a klubhelyiség
ötlete. A pályázó jól felmérte az iskola helyét, szerepét a régióban, ennek megfelelően
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konkrét elképzelése van a szakképzés átalakítására, a felnőtt- és a gimnáziumi képzésre. Az
intézmény gazdálkodási adatait ismeri, és ennek megfelelően fogalmazta meg az iskola
jövőképét”
A 2008. május 21-ei nevelőtestületi értekezlet titkos szavazásának eredménye a következő:
a szavazásra jogosult 59 főből szavazott 55 fő, a Konkoly János pályázó által készített
vezetői programot támogatta 51 fő (92,7 %), 4 fő elutasító szavazata mellett.
Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2008. május 21-ei alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség titkos
szavazással nyilvánított véleményt a pályázó személyéről, amelynek eredménye a
következő:
a szavazásra jogosult 89 főből szavazott 74 fő, Konkoly János pályázó magasabb
vezetői megbízását támogatta 67 fő ( 90,5 %), 7 fő elutasító szavazata mellett.
A szakmai munkaközösségek támogatják Konkoly János pályázatát, hiszen vezetői
programjában nem csak az általános jövőképet vázolta fel, hanem konkrét, újszerű célokat is
megfogalmaz az iskola jövője szempontjából.
A Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi szerve, a Diáktanács, az iskolaszék és a
szülői választmány egyöntetűen támogatja Konkoly János pályázatát.
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleménye szerint Konkoly János
pályázata igen összefogott, alapos és gyakorlati vezetési ismereteket is tükröz, elfogadását
javasolja.

III.
Tirpák Zsolt külső pályázó, 2000-ben végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán történelem szakos középiskolai tanárként. Jelenleg a BME
közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget adó továbbképzését végzi.
Tanítani 2001-ben kezdett a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági
Szakközépiskolában és Kollégiumban, jelenleg is az intézmény tantestületének tagja.
A vezetői pályázatot véleményező szervek, testületek álláspontjai:
A nevelőtestület véleménye:
„Tirpák Zsolt pályázatának felépítése arányos, áttekinthető, lényegre törő, külalakjában,
szerkezetében a modern típusú formákat követi, a fontos részeket a pályázó kiemeli. A
pályázat helyzetelemzése alapos, a pályázó az iskolai alapdokumentumokra támaszkodik,
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azokat arányosan, jól használja fel, s bár Tirpák Zsolt külső pályázó, mégis alaposan ismeri
dokumentumainkat. A pályázó erénye, hogy rendszerben gondolkodva, programokba
helyezve fogalmazza meg intézményünkkel kapcsolatos céljait és az ezekből adódó
feladatokat. Hivatkozik a törvényi háttérre, az uniós, az országos és a helyi fejlesztési
tervekre. Vezetői, fejlesztési elképzeléseit a fentiek szerint részletezi ugyan, de a megvalósítás
mikéntjét nem körvonalazza. Jól látja a közoktatásban és a szakképzésben megjelenő
problémákat, de azok megoldására konkrét javaslatot nem ad. A pályázó az iskolai
dokumentumokat jól ismeri, de hátrányt jelent számára az, hogy az intézmény belső
viszonyait, sajátosságait nem.”

A 2008. május 21-ei nevelőtestületi értekezlet titkos szavazásának eredménye a következő:
a szavazásra jogosult 59 főből szavazott 55 fő, a Tirpák Zsolt pályázó által készített
vezetői programot támogatta 10 fő (18, 2%), 45 fő elutasító szavazata mellett.
Az alkalmazotti közösség véleménye:
A 2008. május 21-ei alkalmazotti értekezleten az alkalmazotti közösség titkos
szavazással nyilvánított véleményt a pályázó személyéről, amelynek eredménye a
következő:
a szavazásra jogosult 89 főből szavazott 74 fő, Tirpák Zsolt pályázó magasabb vezetői
megbízását támogatta 11 fő ( 14,9 %), 62 fő elutasító és 1 fő érvénytelen szavazata
mellett.
A szakmai munkaközösségek véleménye alapján a pályázat helyzetelemzése alapos, a
pályázó az iskolai alapdokumentumokra támaszkodik, jól ismeri azokat, de hátrányt jelent
számára az, hogy az intézmény belső viszonyait, sajátosságait nem ismeri. Jól látja a
közoktatásban és a szakképzésben megjelenő problémákat, de azok megoldására konkrét
javaslatot nem ad.
A Pedagógusok Szakszervezetének munkahelyi szerve, a Diáktanács, az iskolaszék és a
szülői választmány nem támogatják a pályázót.
A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleménye a pályázatról: fiatalos,
lendületes, menedzserszemléletű vezetői ismeretekkel – ha még nem is iskolavezetői –
rendelkező pályázó ars poeticája. A pályázat elfogadását javasolja.
A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb vezetői megbízásával
kapcsolatos pályázati eljárásra vonatkozó teljes iratanyag megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.; I/106. sz. iroda).
Az Oktatási Bizottság véleménye
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Az Oktatási Bizottság 2008. május 26-án személyesen meghallgatta a pályázókat, a 2008.
június 23-ai bizottsági ülésen alakítja ki véleményét, amelyet az elnök szóban ismertet.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 60. § (1) bekezdése szerint az iskolában a
nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az
intézményfenntartók, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek
együttműködésének előmozdítására iskolaszék alakulhat.
Az óvoda és iskolaszékbe a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos
számú képviselőt küldhet. Egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe a fenntartó.
A fenntartói oldalt képviselő tagok delegálásáról a Közgyűlés dönt. A Brassai Sámuel
Gimnázium és Műszaki Középiskola iskolaszékébe az elhunyt Balla Irma helyébe szükséges
új fenntartói képviselőt megbízni. Kérdő Zsuzsa képviselőnő hozzájárult a személyét érintő
napirend tárgyalásánál a nyilvános ülés tartásához.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és 9.§ (4)
bekezdése, továbbá az 1993. évi LXXIX. törvény 18.§-a, 60.§ (3) bekezdésének a) pontja,
102.§ (2) bekezdésének e.) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (1)–(2) bekezdései, 6166.§-ai és 69-70.§-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§-a, 14/A.§ (2) bekezdésének a.)
pontja, 14/C.§ (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 286/2007. (XII. 20.) Ö. h.-ra, valamint a
205/2007. (IX. 06.) Ö. h-ra

A.) változat
1.) megbízza Ilyés Gábort (4034 Debrecen, Dézsi András u. 14.), a Brassai Sámuel
Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola határozatlan időre kinevezett tanárát 2008.
augusztus 01. napjától 2013. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátásával.
Alapilletményét a „H” fizetési osztály 6. fizetési fokozatában 163.170,-Ft-ban, további
szakképesítésért járó illetménynövekedését 16.317,- Ft-ban, összesen kerekítve 179.500,-Ftban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 250 %-ában, azaz 50.000,-Ft-ban,
havi illetményét összesen 229.500,-Ft-ban állapítja meg.
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2.) Ilyés Gábor, a Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb
vezetője részére differenciált kereset-kiegészítést állapít meg, melynek mértékét 2008.
augusztus 01-től 2009. augusztus 31-ig terjedő időszakra 20.000.-Ft/hó összegben határozza
meg.
3.) Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért a polgármester

4.) A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola iskolaszékébe a 2009/2010.
tanévvel bezárólag Kérdő Zsuzsa képviselőt delegálja.
5.) Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a 4.) pontban foglalt döntésről az érintettet és
az iskolaszék elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Oktatási Osztály vezetője

B.) változat

1.) megbízza Konkoly Jánost (4002 Debrecen, Tormay Béla u. 24.), a Brassai Sámuel
Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola határozatlan időre kinevezett tanárát 2008.
augusztus 01. napjától 2013. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátásával.
Alapilletményét az „I” fizetési osztály 7. fizetési fokozatában 197.735,-Ft-ban, további
szakképesítésért járó illetménynövekedését 19.774,- Ft-ban, összesen kerekítve 217.500,-Ftban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 250 %-ában, azaz 50.000,-Ft-ban,
havi illetményét összesen 267.500,-Ft-ban állapítja meg.
2.) Konkoly János, a Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb
vezetője részére differenciált kereset-kiegészítést állapít meg, melynek mértékét 2008.
augusztus 01-től 2009. augusztus 31-ig terjedő időszakra 20.000.-Ft/hó összegben határozza
meg.
3.) Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő:

azonnal
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Felelős:

az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért a polgármester

4.) A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola iskolaszékébe a 2009/2010.
tanévvel bezárólag Kérdő Zsuzsa képviselőt delegálja.
5.) Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a 4.) pontban foglalt döntésről az érintettet és
az
iskolaszék elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Oktatási Osztály vezetője

C.) változat
1.) 2008. augusztus 01. napjával a Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
szakmai tevékenységet ellátó létszámát 1 fővel, 58 főről 59 főre, és az intézmény
létszámkeretét 88 főről 89 főre növeli.
2.) Kinevezi Tirpák Zsoltot (4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán u. 79. 4/15.) 2008. augusztus
01. napjától határozatlan időre a Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
tanárává, egyidejűleg megbízza 2013. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői
beosztásának ellátásával.
Alapilletményét a „H” fizetési osztály 4. fizetési fokozatában 148.925,-Ft-ban, összesen
kerekítve 148.900,-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 250 %-ában,
azaz 50.000,-Ft-ban, havi illetményét összesen 198.900,-Ft-ban állapítja meg.
3.) Tirpák Zsolt, a Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola magasabb
vezetője részére differenciált kereset-kiegészítést állapít meg, melynek mértékét 2008.
augusztus 01-től 2009 augusztus 31-ig terjedő időszakra 20.000.-Ft/hó összegben határozza
meg.
4.) Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és
felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért a polgármester

5.) Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott álláshely
változással kapcsolatos intézkedésekből adódó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 29.) rendelet módosítását készítse elő.
Határidő:
Felelős:

2008. szeptember 30.
a Gazdálkodási Főosztályvezető vezetője
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6.) A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola iskolaszékébe a 2009/2010.
tanévvel bezárólag Kérdő Zsuzsa képviselőt delegálja.
7.) Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy a 6.) pontban foglalt döntésről az érintettet és
az iskolaszék elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: az Oktatási Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2008. június 12.
Kósa Lajos
polgármester
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