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I.
Vinczéné Simon Nikolett, az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda (4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13.)
jelenlegi vezetőjének Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a
148/2014. (VII. 10.) határozatával hozott döntésével első alkalommal adott magasabb vezetői
megbízást, amely megbízás 2019. július 31. napjával lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 67. §
(7) bekezdése alapján köznevelési 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 (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 jogszabályi rendelkezések alkalmazása esetén további követelmény, hogy magasabb
vezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik az Nkt. 67. § (1) bekezdésében szabályozott
intézményvezetői megbízás feltételeivel, melyek az alábbiak:
 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges –
az Nkt. 3. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (jelen
esetben: óvodapedagógus szakképzettség),
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre
teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Vinczéné Simon Nikolett rendelkezik az Nkt. 67. § (1) bekezdésében szabályozott
intézményvezetői megbízás feltételeivel, így részére a fenti jogszabályi rendelkezések együttes
teljesülésére figyelemmel részére pályázati eljárás mellőzésével újabb öt évre szóló magasabb
vezetői megbízás adható.
A fenntartónak az Nkt. 83. § (3) bekezdés e) pontja és a (4) bekezdés a)-c) pontjai alapján az
intézményvezető megbízásával összefüggő döntése előtt ki kell kérnie az intézmény
alkalmazotti közössége, az óvodaszék, és a szülői szervezet véleményét is. Figyelemmel arra,
hogy az érintett óvodában óvodaszék nem működik, az intézményvezető esetleges
megbízásával összefüggésben az intézmény alkalmazotti közössége és a szülői szervezete
(továbbiakban: egyéb véleményező szervek) alkotott véleményt.
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda nevelőtestületének több mint kétharmada Vinczéné Simon
Nikolett újabb öt évre szóló - pályázati eljárás mellőzésével adható - magasabb vezetői
megbízását támogatja és ezzel az intézmény egyéb véleményezésre jogosult szervei is
egyetértenek.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízást az év során
bármikor, öt évre kell adni. Az Nkt. 68. § (4) bekezdése szerint, ha jogszabályi előírás alapján
a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása határozott időre szól, és a határozott idő

alapján a megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esne, a
megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell meghatározni, ha az a jogszabályi
előírás vagy munkáltatói döntés alapján meghatározott határidő végénél legfeljebb hat hónappal
korábban vagy később járna le.
A köznevelési intézmények vonatkozásban az intézményvezetői pótlék mértékét az Nkt.
8. melléklete tartalmazza, melynek alsó határát a jogszabály az illetményalap 40%-ában, felső
határát 80%-ában határozza meg. Az Nkt. 65. § (2) bekezdés b) pontja szerint az illetményalap
alapfokozat – azaz főiskolai végzettség – esetén a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 62. §-ában meghatározott vetítési alap
(101.500,- Ft) 180 %-a, mindösszesen 182.700,- Ft.
Vinczéné Simon Nikolett nem kérte, hogy a személyét érintő napirend tárgyalásánál a
Közgyűlés zárt ülést tartson.
II.
Vinczéné Simon Nikolett 2008-ban óvodapedagógus, 2014-ben közoktatásvezetői oklevelet
kapott. 2017-ben Pedagógus II. besorolási fokozatot szerzett. Munkája során folyamatosan
tovább képezte magát, a tehetségfejlesztés és tehetséggondozás területén szerzett pedagógus
szakvizsgát.
Pályafutását 2007-ben a Gönczy Pál Utcai Óvodában kezdte, ahol óvodapedagógusként
tevékenykedett, majd 2013-ban az Alsójózsai Kerekerdő óvodában helyezkedett el, 2014. óta
az intézmény vezetője.
Vinczéné Simon Nikolettnek a „Pedagógus II.” fokozat 5. fizetési kategóriájában a garantált
illetménye 283.185,- Ft, magasabb vezetői illetménypótléka 73.080,- Ft, illetménye jelenleg
mindösszesen 356.265,- Ft.
III.
A nevelőtestület nyilatkozata és az egyéb intézményi szervezetek véleménye az
óvodavezető pályázat mellőzésével történő ismételt magasabb vezetői megbízásáról
Jelen előterjesztésben a nevelőtestület és az egyéb véleményezésre jogosult szervek összegzett
véleményének ismertetésére kerül sor, az általuk alkotott vélemények teljes szövege
megtekinthető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I/107-es iroda).
A nevelőtestület nyilatkozata az óvodavezető pályázat mellőzésével történő ismételt
magasabb vezetői megbízásáról:
Az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda nevelőtestülete 2019. február 25. napján tartott ülésén titkos
szavazással döntött Vinczéné Simon Nikolett óvodavezető pályázat nélkül történő ismételt
magasabb vezetői megbízásának támogatásáról. A szavazáson az alábbi eredmény született:
A nevelőtestületben
szavazásra
jogosultak létszáma
15

A nevelőtestületi
ülésen részt
vevők száma
11

Támogatta

Elutasította

Érvénytelen

11

0

0

A nevelőtestület a véleményét a következők szerint fogalmazta meg:
„A vezető maximálisan teljesítette a 2014. évben benyújtott pályázatában megfogalmazott
feladatait és az elkövetkező 5 évben is támogatjuk a tervei, feladatai megvalósításában. A
művészeti program által óvodánk arculata megújult, pedagógusaink innovatívabbak lettek.
Gyermekközpontúak a megnyilvánulásai, döntései. Alkalmazottai igazáért kiáll, biztonságos,
nyugodt munkahelyi légkört teremt. Városi és országos szinten is ott vagyunk valamennyi
bennünket érintő rendezvényen, konferencián, továbbképzésen. Ismerik az intézményt a
régióban, az óvodának jó híre van. Keresi és támogatja az új lehetőségeket. Lehetőséget ad a
továbbképzésekre, melyeknek igyekszik megteremteni a feltételeit is. Motivált vezető és ösztönzi
az alkalmazotti közösséget is. Empatikus valamennyi partnerrel. Attitűdjei összhangban vannak
a programjával megfogalmazottakkal.”
Az intézmény alkalmazotti közössége is megfogalmazta a véleményét, az alábbiak szerint:
„A vezető empatikus, szakmailag helyt áll minden területen, kiáll a dolgozókért, hatalmas
akaraterővel végzi a munkáját. Számos elismerést szerzett az óvodának, mely a gyermekek
szemléletmódjában is változást hozott. Rendelkezik a szükséges szakmai ismeretekkel és
gyakorlati tapasztalatokkal, ahhoz, hogy továbbra is az intézmény vezetője legyen. Az
alkalmazotti közösség továbbra is támogatja a munkáját.”
A szülői tanács összegzett véleménye:
„Az intézményben folyó munkával elégedettek vagyunk. A beszoktatás, a beiratkozás és az
óvodai mindennapok során pozitív tapasztalataink vannak. Bármilyen problémával
fordulhatnak az intézményvezető felé, a problémák megoldását tanácsaival segíti. Jól
menedzseli az óvodát. A felújítás kapcsán jelentkező nehézségek megoldására törekszik,
elfogadottnak tekintjük a helyzetet. A felújítás időszakában a kommunikációra kevesebb idő volt
fordítva. A szülői tanács támogatja Vinczén Simon Nikolett magasabb vezetői megbízását.”
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság szakmai véleménye az óvodavezető pályázat
mellőzésével történő ismételt magasabb vezetői megbízásáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 4.11. és 4.12. pontja alapján az
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (a továbbiakban: Bizottság) feladatkörébe tartozik - az
önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmény magasabb vezetői beosztására
vonatkozó pályázat kiírásának mellőzésével kapcsolatos eljárásban - az érintett intézmény
vezetője által készített, az intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámoló (a továbbiakban:
szakmai beszámoló) értékelése, az intézményvezető személyes meghallgatása és ezt követően
a megbízásával kapcsolatos szakmai véleményalkotás.
A Bizottság a 2019. március 12-i ülésén Vinczéné Simon Nikolettet meghallgatta és a 1
3/2019. (III. 12.) OISB. határozatával a szakmai beszámoló értékelését az alábbiak szerint
fogadta el:
„A vezetői beszámoló az elmúlt 5 év rövid-közép- hosszú távra terezett szakmai eredményeit
tartalmazza az intézményi kompetenciák 7 területén keresztül bemutatva, formailag igényes
szerkezetben. Ismeri és számba veszi az óvodába járó gyermekek szociokulturális környezetét,
továbbá az óvoda kulturális környezetének lehetőségeit.
Kiemelten értékeli a nevelőtestület pedagógiai szemléletét, képzettségét és megszerzett
kompetenciáit. Az eredmények értékeléséből kitűnik, hogy az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt
fektetett a dolgozók kompetenciájának növelésére, az egységes szemlélet formálására, a

közösségépítésre. Számtalan szakmai képzésen, fórumon vettek részt és vállaltak feladatot a
szervezésben, ezzel hozzájárulva az intézményen kívüli szakmai fejlesztésre és fejlődésre.
Az intézmény helyi sajátosságait, eredményeit a tehetséggondozás kiemelt területén keresztül is
bemutatja. Speciális szakmai terület gondozói, szervezői, mint például az Örökös Zöld Óvoda,
Boldog Óvoda, Kincses Kultúróvoda.
A tárgyi erőforrások fejlesztésére, szakmai vállalások eredményeire vonatkozó elemzésből
kitűnik az eddigi fejlődés a vezetési feladatainak ellátása tekintetében.
A további célok és feladatok meghatározásánál feltehetően a beszámolóban elemzett
eredményeket veszi figyelembe, számolva a megújult környezet, feltételrendszer adta
lehetőségekkel, melyek befolyásolhatják a felvállalt feladatok megvalósításának
hatékonyságát.”
Az értékelésben a Bizottság kifejezésre juttatta, hogy szakmailag támogatja az óvodavezető
pályázat kiírása nélküli magasabb vezetői megbízását.
A fentiekben ismertetett nevelőtestületi döntésre, az egyéb intézményi szervezetek
véleményére, továbbá a Bizottság szakmai értékelésére is figyelemmel terjesztem a Tisztelt
Közgyűlés elé döntéshozatalra az Alsójózsai Kerekerdő Óvoda magasabb vezetőjének
megbízásával kapcsolatos javaslatot.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX törvény 41. § (7) bekezdése, továbbá a
2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (7) bekezdései, a 68. § (4) bekezdése, a 83. § (2) bekezdés
f)
pontja
és
8.
számú
melléklete,
az
1992.
évi
XXXIII.
törvény
23. § (1)–(3) bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) és (4) bekezdése
alapján
1./ megbízza Vinczéné Simon Nikolettet, az Alsójózsai Kerekerő Óvoda határozatlan időre
kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2019. augusztus 1. napjától
2024. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával, és
intézményvezetői pótlékát az illetményalap 40%-ában határozza meg.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét az 1. pontban foglalt magasabb vezetői megbízás
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. március 14.
Dr. Papp László
polgármester

