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* csak a szakvizsgával nem rendelkező pályázónak kell csatolnia 

Jegyzőkönyv 

 

Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláspályázatokat véleményező 

Eseti Bizottság 

 

2010. augusztus 30. napján megtartott üléséről 

 

Helye:   Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri Iroda 

   8130 Enying, Kossuth u. 26. 

 

Jelen vannak:  Hujberné Pej Márta  szociálpolitikai szakértő 

Venczel Zita   önkormányzati képviselő 

Mihályfi Gábor  aljegyző, a pályázat előkészítője részéről 

 

Mihályfi Gábor aljegyző köszönti az eseti bizottság tagjait és az ülést 9.00 órakor megnyitja. 

 

Napirend: 

1.) Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői álláspályázatok 

véleményezése 

 

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy összesen 4 db álláspályázat érkezett, mind határidőn 

belül. A bizottságnak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 

Korm. rendelet 1/A. § (9)-(11) bekezdéseiben foglaltaknak eleget téve a pályázatokat 

véleményeznie kell. 

 

A jelenlévők megállapítják, hogy 

 

Hanák Tiborné álláspályázatához    

 

szakmai önéletrajzot:        csatolt  nem csatolt 

intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést:  csatolt  nem csatolt 

iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot:   csatolt  nem csatolt 

erkölcsi bizonyítványt (feladóvevény):    csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata tartalmának megismerhetőségéről: csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata elbírálásának tárgyalására (nyílt/ zárt): csatolt  nem csatolt 

szociális szakvizsgára vonatkozó nyilatkozatot*:   csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot a jogszabály szerinti kizáró ok fennállásáról:  csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről:  csatolt  nem csatolt 

 

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pontja szerinti felsőfokú szakirányú 

képesítéssel rendelkezik, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti szakmai gyakorlattal 

nem rendelkezik. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szociális területen végzett 5 év vezetői gyakorlattal és 

szociális szakvizsgával nem rendelkezik. 

 
Eseti bizottság megállapította, hogy a pályázat a pályázati kiírásnak:  megfelel    nem felel meg. 



2/4 

* csak a szakvizsgával nem rendelkező pályázónak kell csatolnia 

 
 
Papp Anikó álláspályázatához 

 

szakmai önéletrajzot:        csatolt  nem csatolt 

intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést:  csatolt  nem csatolt 

iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot:   csatolt  nem csatolt 

erkölcsi bizonyítványt:      csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata tartalmának megismerhetőségéről: csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata elbírálásának tárgyalására (nyílt/ zárt): csatolt  nem csatolt 

szociális szakvizsgára vonatkozó nyilatkozatot*:   szakvizsgával rendelkezik 

nyilatkozatot a jogszabály szerinti kizáró ok fennállásáról:  csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről:  csatolt  nem csatolt 

 

 

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pontja szerinti felsőfokú szakirányú 

képesítéssel rendelkezik, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti szakmai gyakorlattal 

rendelkezik. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szociális területen végzett 5 év vezetői gyakorlattal nem 

rendelkezik,  szociális szakvizsgával rendelkezik. 

 
Eseti bizottság megállapította, hogy a pályázat a pályázati kiírásnak:  megfelel    nem felel meg. 

 
 
 
 
Szabados Tamásné álláspályázatához 

 

szakmai önéletrajzot:        csatolt  nem csatolt 

intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést:  csatolt  nem csatolt 

iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot (eredeti):  csatolt  nem csatolt 

erkölcsi bizonyítványt (feladóvevény):    csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata tartalmának megismerhetőségéről: csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata elbírálásának tárgyalására (nyílt/ zárt): csatolt  nem csatolt 

szociális szakvizsgára vonatkozó nyilatkozatot*:   csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot a jogszabály szerinti kizáró ok fennállásáról:  csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről:  csatolt  nem csatolt 

 

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pontja szerinti felsőfokú szakirányú 

képesítéssel rendelkezik, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti szakmai gyakorlattal 

rendelkezik. 

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szociális területen végzett 5 év vezetői gyakorlattal és 

szociális szakvizsgával nem rendelkezik. 

 
Eseti bizottság megállapította, hogy a pályázat a pályázati kiírásnak:  megfelel    nem felel meg. 
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Vajda Balázs álláspályázatához 

 

szakmai önéletrajzot:        csatolt  nem csatolt 

intézmény vezetésére vonatkozó szakmai elképzelést:  csatolt  nem csatolt 

iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot:   csatolt  nem csatolt 

erkölcsi bizonyítványt:      csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata tartalmának megismerhetőségéről: csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot pályázata elbírálásának tárgyalására (nyílt/ zárt): csatolt  nem csatolt 

szociális szakvizsgára vonatkozó nyilatkozatot*:   csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot a jogszabály szerinti kizáró ok fennállásáról:  csatolt  nem csatolt 

nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről:  csatolt  nem csatolt 

 

Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 9. pontja szerinti felsőfokú szakirányú 

képesítéssel nem rendelkezik, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. §-a szerinti szakmai 

gyakorlattal rendelkezik.  

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő szociális területen végzett 5 év vezetői gyakorlattal és 

szociális szakvizsgával nem rendelkezik. 

 

Eseti bizottság megállapította, hogy a pályázat a pályázati kiírásnak:  megfelel    nem felel meg. 

 
 
 
Az eseti bizottság Szabados Tamásné pályázót meghallgatta, aki a személyes tapasztalataival 
egészítette ki pályázatát. Elsı sorban a bentlakásos intézmény, továbbá a házi segítségnyújtás 
területén szerzett tapasztalatokról számolt be. Eseti bizottság kérdésére a pályázatában is szereplı 
átszervezést továbbra is indokoltnak és szükségesnek tartja. Pályázatában foglaltakat továbbra is 
fenntartja. 
 
 
Az eseti bizottság Hanák Tiborné pályázót meghallgatta, aki a pályázatában foglaltakat nem kívánta 
kiegészíteni, azt továbbra is fenntartja. 
 
 
Az eseti bizottság Vajda Balázs pályázót meghallgatta, aki szóban is elıadta az intézmény 
vezetésére vonatkozó elképzeléseit, részletesen kitérve a hatékonyság, munkaszervezés kérdéseire, 
továbbá a bentlakásos intézménnyel kapcsolatos fejlesztési-átalakítási elképzeléseire. Eseti 
bizottság tájékoztatta pályázót arról, hogy nem rendelkezik a jogszabály szerinti felsıfokú 
szakirányú képesítéssel, mely tájékoztatást pályázó tudomásul vett, de pályázatát továbbra is 
fenntartja. 
 
 
Az eseti bizottság Papp Anikó pályázót meghallgatta, aki vezetıi elképzeléseit szóban is elıadta. 
Pályázatát kiegészíteni nem kívánta, azt továbbra is fenntartja. 
 
 
 



4/4 

* csak a szakvizsgával nem rendelkező pályázónak kell csatolnia 

Az eseti bizottság tagjai megállapítják, hogy a beérkezett pályázatok közül kettő személy – 

Papp Anikó és Szabados Tamásné – álláspályázata megfelel a jogszabályi követelményeknek, 

továbbá a pályázati kiírásnak, akik – a meghallgatás, illetve a pályázati anyagban leírtak 

alapján – alkalmasak az álláshely betöltésére. A Képviselő-testület által meghatározott előnyök 

közül Papp Anikó jelölt szakvizsgával már rendelkezik. 

 

Mihályfi Gábor aljegyző – egyéb hozzászólás nem lévén – 11.30 órakor az ülést bezárta. 

 

 

Enying, 2010. augusztus 30. 

 

 

 

 

Hujberné Pej Márta s.k.             Venczel Zita s.k. 

szociálpolitikai szakértő    önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

Mihályfi Gábor s.k. 

aljegyző 

 

 


