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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
32/2022. (III. 24.) határozatában döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Görgey Utcai Óvoda (4032
Debrecen, Görgey utca 5.) magasabb vezetői beosztásának ellátására, tekintettel arra, hogy
Erdélyi Edit Tündének, az óvoda jelenlegi vezetőjének magasabb vezetői megbízása 2022. július
31. napjával lejár.
A pályázati felhívás 2022. március 30. napján jelent meg a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a www.debrecen.hu internetes portálon. A
pályázat benyújtásának határideje 2022. április 29. napja volt.
A Görgey Utcai Óvoda intézményvezető (óvodavezető) beosztásának ellátására a pályázat
benyújtására megadott határidőig egy pályázó – az óvoda jelenlegi vezetője – Erdélyi Edit
Tünde nyújtotta be a pályázatát. A pályázó a személyét érintő napirend tárgyalásánál nem
kérte zárt ülés tartását.
Az intézményvezetői pályáztatás és a magasabb vezetői megbízás jogszabályi feltételeit a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint 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) együttesen szabályozza.
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 pedagógusmunkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
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 megbízási jogkör gyakorlója, azaz a Közgyűlés a
szakértői bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a magasabb vezetői megbízásról.
A 4/2009. (II. 26.) Ö.h. alapján kijelölt – a Kulturális és Oktatási Bizottság tagjaiból álló –
szakértői bizottság 2022. május 11. napján Erdélyi Edit Tünde pályázót meghallgatta.

Jelen előterjesztés II. pontjában a pályázó szakmai életútjának bemutatására és a szakértői
bizottság összegzett véleményének ismertetésére kerül sor.
Az Nkt. 67. § (8) bekezdése szerint az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét
képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény
honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A Korm. rendelet 23. § (8) bekezdése szerint a benyújtott pályázatot a Közgyűlés részére a
véleményezési határidő lejártát követő 30. napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.
A pályázati eljárásra vonatkozó teljes iratanyag Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humán Főosztályán (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., 1. emelet 111. iroda)
megtekinthető.
II.
Erdélyi Edit Tünde belső pályázó, az intézmény jelenlegi vezetője.
Erdélyi Edit Tünde 1993-ban a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola tanítói szakán általános
iskolai tanító szakképzettséget szerzett, majd 1994-ben a Hajdúböszörményi Óvóképző
Főiskolán óvodapedagógus szakképzettséget igazoló oklevelet kapott. 2003-ban a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi Karán
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szakképzettséget szerzett. 2016-ban a
Debreceni Egyetemen szakvizsgázott pedagógus (mentortanár) oklevelet vehetett át.
Erdélyi Edit Tünde 1988 óta dolgozik a Görgey Utcai Óvodában, 2002 óta pedig
óvodavezetőként irányítja az intézményt. 2011-ben a magas színvonalú vezetői és szakmai
munkájának elismeréseként tanácsosi címet adományozott a részére a Közgyűlés.
Erdélyi Edit Tündének közel 34 év vezetői tapasztalata van, és rendelkezik minden olyan
szakirányú képzettséggel/képesítéssel, amely szükséges ahhoz, hogy továbbra is ellássa az
óvoda magasabb vezetői beosztásával együtt járó feladatokat.
A pályázó által benyújtott pályázati anyag az előírt pályázati feltételeknek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfelel.
A szakértői bizottság az alábbi véleményt alakította ki a pályázatról:
„A pályázó 34 éve dolgozik az intézményben, melyből 20 éve vezetői feladatokat lát el. A
megpályázott óvodában töltött több évtizedes szakmai feladatellátásból és a 20 év vezetői
gyakorlatból következően az eredményeket és lehetőségeket széleskörűen ismeri, azokat
hatékonyan építi be az óvoda szakmai színvonalának fejlesztésébe, a kapcsolatrendszer
erősítésébe, bővítésébe. Igényesen szerkesztett és kivitelezett vezetési programjában hitelesen
tárja fel az óvoda erőforrásait, az elmúlt időszak eredményeit, a fejlesztendő területeit, stratégiai
elgondolásait. Tükröződik továbbá a pályázó innovatív pedagógiai és vezetői szemlélete,
tudatossága, a vezetői kompetenciák megléte. Minden munkatársra vonatkozóan hangsúlyozza
az egységes pedagógiai szemlélet fontosságát, a közös értékrend megtartását, egymás
munkájának tiszteletét, mely a pedagógiai kreativitás és alkotó szemlélet továbbfejlesztésének
alapja. Önmaga folyamatos fejlesztése, elhivatottsága és elkötelezettsége biztosíthatja a kitűzött
célok eredményes megvalósítását az intézmény alkalmazottjainak együttműködő hozzáállásával,

egységes pedagógiai szemléletének érvényesülésével. A szakértői bizottság a pályázó pályázatát
támogatja.”
A szakértői bizottság 9 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag
elfogadta a véleményt.
III.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízást határozott időre, öt
évre kell adni.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy Erdélyi Edit Tündének a „Mesterpedagógus” fokozat
13. fizetési kategóriájában a garantált illetménye jelenleg 429.345,- Ft, intézményvezetői
pótléka 146.160,- Ft, ágazati szakmai pótléka 85.869,- Ft, így illetménye jelenleg mindösszesen
661.374,- Ft.
Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés támogatja Erdélyi Edit Tünde magasabb vezetői megbízását,
az intézményvezető előzően ismertetett illetménye nem változik.
IV.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.
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 Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
A fentiekre figyelemmel terjesztem döntéshozatalra a Tisztelt Közgyűlés elé a Görgey
Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásával kapcsolatos javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, a 2011. évi
CXC. törvény 67. § (1) és (7) bekezdése, 68. § (4) bekezdése, 83. § (2) bekezdés f) pontja, az
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, 23. § (1)–(3) bekezdése, a 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdése és 22. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a
32/2022. (III. 24.) határozatban foglaltakra
1./ megbízza Erdélyi Edit Tündét, a Görgey Utcai Óvoda (4032 Debrecen, Görgey utca 5.)
határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2022. augusztus 1.
napjától 2027. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői - intézményvezető
(óvodavezető) - beosztásának ellátásával.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően a
magasabb vezetői megbízást készítése elő és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói
intézkedés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2022. június 16.

Dr. Papp László
polgármester

