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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 239/2015. (XII. 17.) határozatában
döntött arról, hogy megbízza Kuk Eleonórát 2015. december 31. napjától 2020. augusztus 15.
napjáig a Liget Óvoda (4031 Debrecen, Bartók Béla út. 78.) magasabb vezetői (óvodavezető)
beosztásának ellátásával.
Kuk Eleonóra, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályára
2018. június 19. napján, írásban benyújtott nyilatkozatában a magasabb vezetői beosztásáról
2018. augusztus 1. napjától számított két hónapos lemondási idővel 2018. szeptember 30.
napjával lemondott.
Kuk Eleonórát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 23. § (6) bekezdése alapján a lemondási idő letelte után, azaz 2018. október
1. napjától a kinevezése szerinti óvodapedagógus munkakörben kell továbbfoglalkoztatni.
Figyelemmel a fentiekre a Liget Óvoda magasabb vezetői (óvodavezető) beosztásának
ellátására, a Kjt. 20/B. § (1) bekezdése értelmében pályázatot kell kiírni. A pályázatot a
megbízási jogkör gyakorlója, a Közgyűlés írja ki.
A pályázati eljárást a Kjt., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.), 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) és
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízást az év során
bármikor, öt évre kell adni. Az Nkt. 68. § (4) bekezdése értelmében, ha jogszabályi előírás vagy
a munkáltató döntése 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 Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a pályázati eljárás előkészítésével összefüggő
feladatokat – a pályázati feltételek meghatározásának kivételével – a jegyző látja el.
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 22. § (6) bekezdése értelmében a
pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldalán (a továbbiakban: https://kozigallas.gov.hu), továbbá az Oktatási és Kulturális
Közlönyben, valamint a www.debrecen.hu internetes portálon, vagy a Debrecen Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza) kell közzétenni.
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a https://kozigallas.gov.hu oldalon
való elsődleges közzétételétől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályázati felhívás
megjelenésének várható időpontja 2018. július 2. napja lesz.

A Kjt. 20/A. § (3) bekezdése és a 20/B. § (2)-(3) bekezdései alapján a pályázati felhívásban
meg kell jelölni:
- a munkáltató, a betöltendő munkakör és a magasabb vezetői beosztás megnevezését,
- a munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
- a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
- a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,
- a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét,
- továbbá azt, hogy a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A Korm. rendelet 22. § (7) bekezdése szerint a fentiekben foglaltakon kívül a pályázati
felhívásnak tartalmaznia kell:
- a munkahely megjelölését,
- a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
- a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint
- a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.
Az Nkt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a nevelési-oktatási intézményben az
intézményvezetői megbízás feltételei:
- 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 idejű,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a pályázatnak tartalmaznia kell a
pályázó szakmai önéletrajzát, a vezetési programját, továbbá a pályázati felhívásban
megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
A Korm. rendelet 23. § (3)-(4) bekezdései alapján a pályáztató a pályázattal kapcsolatos
vélemények kialakításához - a pályázatnak a nevelőtestület részére történő átadás napját követő
első munkanaptól számítva - legalább 30 napot köteles biztosítani (a továbbiakban:
véleményezési határidő). A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület
mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes
területi szerve is.
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója által létrehozott legalább három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság (a továbbiakban: szakértői bizottság) hallgatja meg,
melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

A Közgyűlés 4/2009. (II. 26.) Ö.h.-ja alapján a szakértői bizottság feladatait – köznevelési
ágazatban – az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága látja el.
A Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése szerint a pályázatokat a Közgyűlés részére a
véleményezési határidő lejártát követő 30., illetve - ha az elbírálásra váró pályázatok száma a
huszonötöt eléri - a 60. napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.
A magasabb vezetői megbízásról szóló előterjesztés várhatóan 2018 szeptemberében kerül a
Közgyűlés elé.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése, (3)-(5)
bekezdései, a 20/B. § (1)-(3) bekezdései és a 23. § (1)-(4) és (6) bekezdése, a 2011. évi CXC.
törvény 66. § (1) bekezdése, 67. § (1) bekezdése és (7) bekezdése, a 326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet 22. § (1) bekezdése, (5)-(7) bekezdései, a 23. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel az
239/2015. (XII. 17.) határozatban foglaltakra
1./ tudomásul veszi, hogy Kuk Eleonóra a Liget Óvoda (4031 Debrecen, Bartók Béla út. 78.)
magasabb vezetői beosztásáról 2018. szeptember 30. napjával írásban lemondott.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Kuk Eleonóra magasabb vezetői megbízásának
megszűnésével kapcsolatos munkáltatói intézkedést készítse elő és felhatalmazza a
polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
3./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel, pályázatot ír ki a Liget Óvoda magasabb vezetői
(óvodavezető) beosztásának ellátására a melléklet szerint.
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről.
Határidő: 2018. július 2.
Felelős: Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2018. június 20.
Dr. Papp László
polgármester

