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Tisztelt Közgyűlés!
I. Erdélyi Edit Tündének, a Görgey Utcai Óvoda (4032 Debrecen, Görgey utca 5.) vezetőjének
magasabb vezetői megbízása 2022. július 31. napján lejár.
II. Ebben az évben – kérelmükre, nyugdíjazásukra tekintettel – két óvodavezető
közalkalmazotti jogviszonya szűnik meg. Kardosné Nagy Mária, a Pósa Utcai Óvoda (4031
Debrecen, Pósa utca 49.) óvodavezetője magasabb vezetői megbízásáról 2022. július 31.
napjával lemondott, közalkalmazotti jogviszonya 2022. augusztus 31. napján, Deák
Józsefnének, a Gönczy Pál Utcai Óvoda (4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3.)
óvodavezetőjének 2022. december 26. napján szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya.
III. A Közgyűlés a 11/2021. (VI. 24.) határozattal a Levendula Óvoda (4024 Debrecen, Varga
utca 23.) magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárást eredménytelenné
nyilvánította és nyilvános pályázat kiírása nélkül, határozott időre, egy éves időtartamra – 2021.
augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig – Törő Bélánét, a Levendula Óvoda határozatlan
időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját az intézmény magasabb
vezetői beosztásának ellátásával bízta meg.
IV. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 67. § (7)
bekezdése alapján az intézményvezető második megbízási ciklusát megelőzően 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.
Ezen feltételek megvalósulása esetén a Közgyűlés Lakatos Attilánénak, a Sípos Utcai Óvoda,
és Szarvasné Erdelics Mártának, a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetőjének adhatna pályázati
eljárás mellőzésével ismételten magasabb vezetői megbízást.
A két érintett óvoda magasabb vezetőjének ismételt megbízására vonatkozó javaslat – a
nevelőtestület kétharmadának egyetértése alapján – külön előterjesztés formájában kerül a
Tisztelt Közgyűlés elé.
V. A magasabb vezetői megbízások lejártával és megszűnésével az érintett intézményekben
(Görgey Utcai Óvoda, Gönczy Pál Utcai Óvoda, Levendula Óvoda, Pósa Utcai Óvoda) a
magasabb vezetői beosztás ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése értelmében pályázatot kell kiírni.
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)
szabályozza.

A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízást az év során
bármikor, öt évre kell adni.
A Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján a pályázati eljárás előkészítésével összefüggő
feladatokat – a pályázati feltételek meghatározásának kivételével – a jegyző látja el.
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 Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást közzé kell tenni a kormányzati
személyügyi
igazgatási
feladatokat
ellátó
szerv
internetes
oldalán
(a
továbbiakban: https://kozigallas.gov.hu), valamint a helyben szokásos módon, vagyis
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának internetes oldalán (www.debrecen.hu), vagy
a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján (Új Városháza, 4026
Debrecen, Kálvin tér 11.).
A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívásnak a https://kozigallas.gov.hu oldalon
való elsődleges közzétételétől számított 30 napnál rövidebb nem lehet.
A pályázati felhívások megjelenésének várható időpontja 2022. március 30. napja. A
pályázatok benyújtásának tervezett határideje 2022. április 29. napján jár majd le.
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) bekezdésére figyelemmel a fentieken túlmenően a pályázati
felhívásnak tartalmaznia kell továbbá:





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) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltételei a
következők:

felsőfokú végzettség,
az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges, a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség (jelen
esetben óvodapedagógus szakképzettség),
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás
megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 a
nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló,
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással
egyidejűleg pedagógus-munkakörben 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, a pályázati felhívásban megfogalmazott
feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását, valamint a pályázó nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához.
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 háromtagú, 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 szakértői bizottsági feladatait a 4/2009. (II. 26.) Ö.h. alapján – köznevelési ágazatban – az
oktatási ügyekért felelős bizottság, azaz a Kulturális és Oktatási Bizottság ( a továbbiakban:
Bizottság ) 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 megbízásokról szóló előterjesztések várhatóan 2022 júniusában kerülnek
a Közgyűlés elé.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
Annak érdekében, hogy az érintett intézmények magasabb vezetői a jogszabályi előírásoknak
megfelelő időben megkapják megbízásukat, az intézmények zavartalan működése pedig
biztosított legyen, szükséges a pályázatok kiírása.
Fentiekre figyelemmel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet 1. §a alapján
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1)
bekezdése, (3)-(5) bekezdése, a 20/B. § (1)-(3) bekezdése és a 23. § (1)-(3) bekezdése, a 2011.
évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdése, 67. § (1) bekezdése és (7) bekezdése, 68. § (4) bekezdése,
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése, (5) és (7) bekezdése, valamint a 23.
§ (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 11/2021. (VI. 24.) határozatra, a 120/2021. (XI. 25.)
határozatra és a 20/2022. (II. 24.) határozatra
1./ pályázatot ír ki
 a Gönczy Pál Utcai Óvoda (4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 1-3.),
 a Görgey Utcai Óvoda (4032 Debrecen, Görgey utca 5.),
 a Levendula Óvoda (4024 Debrecen, Varga utca 23.) és
 a Pósa Utcai Óvoda (4031 Debrecen, Pósa utca 49.)
magasabb vezetői beosztásának ellátására a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívások
közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2022. március 7.
Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

