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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
138/2017. (VI. 22.) határozatával 2017. augusztus 1. napjától a Lehel Utcai Óvoda (4032
Debrecen, Lehel utca 18.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával bízta meg Szarvasné
Erdelics Mártát, amely megbízás 2022. július 31. napjával lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 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 (a 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 alkalmazásán túl további követelmény, hogy magasabb
vezetői megbízást az kaphat, aki rendelkezik az Nkt. 67. § (1) bekezdése szerint nevelésioktatási intézményben intézményvezetői megbízás felsőfokú végzettséggel, pedagógus
szakképzettséggel, és a Korm. rendeletben meghatározott egyéb feltételnek megfelel.
A Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a nevelési-oktatási
intézményben az intézményvezetői megbízás feltételeiről:
 az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges,
a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott szakképzettség, óvodai nevelés
esetében óvodapedagógus végzettség,
 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
A Lehel Utcai Óvoda nevelőtestületének több mint kétharmada Szarvasné Erdelics Márta újabb
öt évre szóló – pályázati eljárás mellőzésével adható – magasabb vezetői megbízását támogatja,
melynek részleteit az előterjesztés III. pontja tartalmazza.
Szarvasné Erdelics Márta rendelkezik a fentiekben hivatkozott intézményvezetői
megbízás feltételeivel, így a jogszabályi rendelkezések együttes teljesülésére figyelemmel
részére pályázati eljárás mellőzésével újabb öt évre szóló magasabb vezetői megbízás
adható. Az előterjesztés II. pontjában kerül bemutatásra a jelenlegi vezető szakmai életútja.
A Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a magasabb vezetői megbízást az év során
bármikor, öt évre kell adni.

A 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.
Köznevelési intézményekben a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetén az Nkt. 65.§
(1) bekezdése szerint a fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó
garantált illetményt az illetményalap százalékában ugyanezen szakasz (1a) bekezdése és az Nkt.
7. melléklete szerint kell megállapítani.
Az illetményalap alapfokozat – azaz főiskolai végzettség – esetén az Nkt. 65. § (2) bekezdés b)
pontja szerint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
64. § (1) bekezdésében meghatározott vetítési alap (101.500,- Ft) 180 %-a, mindösszesen
182.700,- Ft.
Az intézményvezetőt a magasabb vezetői megbízásának időtartamára intézményvezetői pótlék
illeti meg.
A Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdése értelmében „A nevelési-oktatási, valamint a többcélú
köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék
mértékét figyelembe véve az intézmény - tárgyévet megelőző tanév, nevelési év - október 1-jei
gyermek- és tanulólétszáma alapján
a) legalább ezeregy fő esetén a pótlékalap százhetven százaléka,
b) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka,
c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka,
d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka,
e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlékalap száztíz százaléka,
f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlékalap nyolcvan százaléka,
g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százaléka mértékű pótlék illeti
meg.”
Fenti jogszabályi rendelkezésre figyelemmel a Közgyűlés a 45/2020. (VI. 25.) határozat 2./
pontjában döntött arról, hogy 2020. július 1. napjától a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő óvodákban az intézményvezetői pótlék mértékét
legfeljebb százötven fő intézményi gyermeklétszám esetén a pótlékalap, vagyis az
illetményalap hatvan százalékában állapítja meg.
Az intézményvezetői pótlék mértékét a fenti szabályok alkalmazásával kell meghatározni, ezért
az a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről döntést nem igényel.
A 2021. október 1-jei adatok szerint a Lehel Utcai Óvodában 119 fő gyermek neveléséről
gondoskodnak, ezért a 2021/2022. nevelési évben az intézményvezetői pótlék mértéke – a
Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés g) pontja alapján, továbbá a Közgyűlés 45/2020. (VI.25.)
számú határozatának 2./ pontja alapján – az illetményalap 60 %-a.
A Korm. rendelet 16.§ (11) bekezdése alapján a pedagógusok előmeneteli rendszere hatálya alá
tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye húsz
százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra is jogosult.

Szarvasné Erdelics Mártának a „Mesterpedagógus” fokozat 11. fizetési kategóriájában a
garantált illetménye jelenleg 411.075,- Ft, magasabb vezetői pótléka 109.620,- Ft, ágazati
szakmai pótléka 82.215,- Ft, illetménye jelenleg mindösszesen 602.910,- Ft.
II.
Szarvasné Erdelics Márta a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolán 1992-ben végzett
óvodapedagógusként. A Debreceni Egyetemen 2014. évben közoktatási vezető szakirányú
szakon kapott oklevelet. 2006-ban pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzésen vett részt „Preventív és differenciáló nevelés, gyermek és ifjúság- és
családvédelem pedagógiai pszichológiai ismeretek” szakképzettséget szerzett, 1992-től 2007ig a Lehel Utcai Óvodában óvodapedagógusként, majd 2007-től 2013-ig Debrecen Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában óvodai referens munkakörben, ezt követően a Debreceni
Járási Hivatalban oktatási ügyintéző munkakörben dolgozott. A 2016. évben ismét a Lehel
Utcai Óvodában létesített közalkalmazotti jogviszonyt, mint óvodapedagógus, 2017 óta pedig
óvodavezetőként irányítja az intézményt. 2019-ben mesterpedagógus fokozatot szerzett.
III.
A nevelőtestület szavazásának az eredménye az óvodavezető pályázat mellőzésével történő
ismételt magasabb vezetői megbízásáról:
A Lehel Utcai Óvoda nevelőtestülete 2022. február 2. napján tartott ülésén nyílt szavazással
döntött Szarvasné Erdelics Márta óvodavezető pályázat nélkül történő ismételt magasabb
vezetői megbízásának támogatásáról. A szavazáson az alábbi eredmény született:
A nevelőtestületben
szavazásra
jogosultak létszáma
14

A nevelőtestületi ülésen
részt vevők száma

Támogatta

13

12

Nem
támogatta
0

Tartózkodott
1

IV.
A Kulturális és Oktatási Bizottság szakmai véleménye az óvodavezető pályázat
mellőzésével történő ismételt magasabb vezetői megbízásáról:
A Nkt. 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó képviseletében eljárva felkértem Szarvasné
Erdelics Márta óvodavezetőt, hogy 2022. február 7. napjáig terjessze elő az intézmény elmúlt
öt évet érintő szakmai tevékenységéről szóló átfogó szakmai beszámolót. Az óvodavezető
beszámolóját határidőben benyújtotta.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 3.18. és 3.19. pontja alapján a
Kulturális és Oktatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe 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, valamint az intézményvezető személyes meghallgatása és ezt
követően a megbízásával kapcsolatos szakmai véleményalkotás.

A Bizottság a 2022. február 22-i ülésén áttekintette az előterjesztett szakmai beszámolót és a
15/2022. (II. 22.) KOB határozatával elfogadta a szakmai beszámoló értékelését, mely a
www.debrecen.hu weblapon megtekinthető.
A Bizottság a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat
kiírásának mellőzésével lefolytatott eljárásában Szarvasné Erdelics Márta megbízásával
kapcsolatban az alábbi szakmai véleményt alakította ki:
„Szarvasné Erdelics Márta 5 évre szóló vezetői beszámolójában kitér az intézmény
adottságaira, lehetőségeire, a humán és tárgyi erőforrások mennyiségi és minőségi mutatóira.
Szemléletesen tükröződik az óvoda feltételrendszerének bővülése, mely nem csak az épület
energetikai korszerűsítésére, hanem esztétikus épületi és udvari környezet fejlesztésére is
irányul. Vezetői célkitűzéseiben kiemelt, támogatói figyelmet kap a kreativitás, innovatív
tevékenységre ösztönzés. A vezetői kompetenciák mentén elemzi feladatellátásának
eredményeit, vázolja jövőképét. Az intézményben töltött tapasztalata, elhivatottsága, az
együttműködés szintje a nevelőtestülettel és alkalmazotti közösséggel biztosíthatja a tudatos
szakmai fejlődés irányának meghatározását és megvalósítását. ”
Az intézményvezető beszámolója, valamint a nevelőtestület ülésén készült jegyzőkönyv
megtekinthető Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályán
(4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelet 111. iroda).
V.
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 2021. június 15. napjától a feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
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 polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, bekezdése,
a 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) és (7) bekezdése, a 83. § (2) bekezdés f) pontja és 8. számú
melléklete, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1) – (3) bekezdései, a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 21/A. § (1) bekezdése, a 22. § (1) és (3) bekezdései alapján, figyelemmel a
45/2020. (VI. 25.) határozat 2./ pontjára
1./ megbízza Szarvasné Erdelics Mártát, a Lehel Utcai Óvoda (4032 Debrecen, Lehel utca 18.)
határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját 2022. augusztus
1. napjától 2027. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői 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:

2022. április 30.
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2022. március 17.
Dr. Papp László
polgármester

