ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője
Tárgy:
Az Újkerti Manófalva Óvoda óvodavezetője által
benyújtott szakmai beszámoló értékelése
Iktatószám:
OKT-28307-7/2018.
Ügyintéző:
Harangi Melinda
Feladatot jelent:
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság tagjai,
Dr. Bene Edit, a Humán Főosztály vezetője,
Dr. Marosi-Rácz Julianna, az
Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
részére
Véleményező bizottságok:
Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
Törvényességi véleményezés ideje:
Törvényességi ellenőrzést végezte:

Mellékletek:
Határozati javaslat melléklete

Tisztelt Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság!
2018. július 31. napjával Orvos Erzsébet Júliának az Újkerti Manófalva Óvoda (4032 Debrecen,
Károlyi Mihály utca 2.) magasabb vezetőjének lejár a magasabb vezetői megbízása.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján „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 22. § (3) bekezdése szerint nyilvános pályázat kiírása nélküli magasabb
vezetői megbízás akkor adható, ha azzal a nevelőtestület legalább kétharmada egyetért.
A fenti feltételek teljesülése esetén Orvos Erzsébet Júliának adható - pályázat mellőzésével újabb öt évre szóló magasabb vezetői megbízás.
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság a 13/2018. (II. 20.) OISB. határozatában elfogadta az
Újkerti Manófalva Óvodában a pályázat mellőzésével adható magasabb vezetői megbízáshoz
kapcsolódó fenntartói döntés-előkészítő tevékenység eljárásrendjét és ütemtervét.
Az ütemterv 1./ pontjának megfelelően Orvos Erzsébet Júlia elkészítette és határidőre
benyújtotta az Újkerti Manófalva Óvoda elmúlt 5 évi tevékenységére vonatkozó átfogó szakmai
beszámolót, amelyet a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya
(továbbiakban: Humán Főosztály) továbbított az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság azon tagja
részére, aki vállalta a beszámoló előzetes szakmai véleményezését. A szakmai véleményezést
végző bizottsági tag az adott munkakör, illetve beosztás feladatait érintően szakértelemmel
rendelkezik.
Az ütemterv 2./ pontja alapján a nevelőtestület nyilatkozatának, továbbá az alkalmazotti
közösség és a szülői szervezet (a továbbiakban: egyéb intézményi szervezetek) véleményének
beküldési határideje 2018. március 2. napja.
A nevelőtestületi nyilatkozat, továbbá nevelőtestület és az egyéb intézményi szervezetek
üléséről készült jegyzőkönyvek a Humán Főosztályon (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelet
107-es iroda) lesznek megtekinthetők.
Az ütemterv 3./ pontja szerint a szakmai beszámoló határidőben történő benyújtása és a
nevelőtestület egyetértő nyilatkozata esetén az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság az érintett
óvodavezetőt meghallgatja, a szakmai beszámolót írásban értékeli és véleményt alkot az
óvodavezető ismételt megbízásáról, figyelemmel az egyéb intézményi szervezetek
véleményére.
A nevelőtestület támogatásának hiánya esetén az intézmény magasabb vezetői beosztásának
ellátására pályázatot kell kiírni, amelyről a Közgyűlés hoz döntést. A Bizottságnak azonban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.13. pontja alapján – az óvodavezető által
benyújtott szakmai beszámoló értékelését ebben az esetben is el kell végeznie.

Orvos Erzsébet Júlia szakmai beszámolójáról alkotott előzetes szakmai vélemény a határozati
javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Az Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése,
a 85. § (2)-(3) bekezdései alapján, a 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése,
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 4.12. és 4.13. pontjában foglalt
hatáskörében eljárva, figyelemmel a 13/2018. (II. 20.) OISB. határozatra
1./ megismerte Orvos Erzsébet Júlia az Újkerti Manófalva Óvoda (4032 Debrecen, Károlyi
Mihály utca 2.) vezetője által készített szakmai beszámolót.
2./ Elfogadja a szakmai beszámoló értékeléseként a mellékletben foglalt előzetes szakmai
véleményt.
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a 2./ pont szerint elfogadott
értékelés helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Debrecen, 2018. február 26.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

