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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z é k h e l y é n 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Benkő Istvánné Szentes Város Bölcsődéjének vezetője bejelentette, hogy előrehozott öregségi 
nyugdíjba kíván menni. 2007. szeptember 1-jétől már felmentési idejének munkavégzés alól 
mentesített időtartamát tölti. Ennek megfelelően a Tisztelt  Képviselő-testület úgy határozott, 
hogy gondoskodni kell a Bölcsőde vezetői állásának meghirdetéséről,  és döntött, hogy  2007. 
szeptember 1-jétől Makai Lajosnét bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával, a 
pályázat elbírálásáig. 
A testületi döntésnek, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően a pályázati kiírás 
megjelent a Szociális Közlönyben, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 
Hivatalos Értesítőben. 
 
A pályázatban képesítési előírásként a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet magasabb vezetői beosztásra vonatkozó feltételeit 
határoztuk meg, melynek értelmében  a pályázónak az alábbi képesítéssel kell rendelkeznie: 
bölcsődei szakgondozó, csecsemő- és kisgyermek gondozó, csecsemő- és kisgyermeknevelő-
gondozó, vagy csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, 
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettség a 2. számú mellékletének I. rész I/2/B 
pontja szerint. A  jogszabály a felsőfokú szociális alapvégzettségnek az általános szociális 
munkást, a szociális munkást, a szociális szervezőt, szociálpolitikust, valamint a 
szociálpedagógust jelöli meg. 
 
A pályázati kiírásra 3 db pályázat érkezett, amelyek a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai 
Osztályán, a Városháza földszint 115-ös számú szobájában megtekinthetők: 
 

1. Csendes-Merza Ágnes Szentes, Temető u. 10. 
2. Makai Lajosné Szentes, Dózsa Gy. u. 185. 
3. Szabó Péter Szentes, Apponyi tér F. ép. D. lh. III/12.  

 
Csendes-Merza Ágnes végzettsége szerint 

• óvodapedagógus 
• tanító 



• biológia szakos tanár 
• jelenleg is tanulmányokat folytat közoktatásvezetői szakon, valamint 

csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó OKJ-s szakképesítés megszerzése 
érdekében, tanulmányait várhatóan 2008. júniusában fejezi be. 

 
Makai Lajosné végzettsége szerint 

• OKJ-s bölcsődei szakgondozó 
 
Szabó Péter végzettsége szerint 

• általános szociális munkás 
• szociálpolitikus 

 
A fenti rendelet alapján teljes mértékben egyik pályázó sem felel meg a képesítési 
előírásoknak. Csendes-Merza Ágnes rendelkezik ugyan főiskolai végzettséggel, de azok nem 
felelnek meg a jogszabályban előírtaknak, szakképesítése jelenleg nincs. 
Makai Lajosné szakgondozói végzettsége megfelel ugyan, de a magasabb vezetői 
kinevezéséhez nincs főiskolai végzettsége. 
Szabó Péter esetében a főiskolai végzettség szakirányú, de nincs OKJ-s szakképesítése. 
 
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 értelmében a pályázatokat a pályáztató által esetenként összehívott bizottság 
véleményezi. A bizottság tagjai között kell lennie a pályáztatónak vagy képviselőjének, a 
közalkalmazotti tanács tagjának vagy a közalkalmazotti képviselőnek, valamint a szakmai 
érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes 
szakmai kollégium tagjának. A pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt kell a magasabb 
vezetői megbízás adására jogosult szerv elé terjeszteni. 
 
Amennyiben a pályáztató nem talál megbízásra alkalmasnak tartott személyt, a pályázati 
eljárást kilencven napon belül meg kell ismételni. A hivatkozott rendelet értelmében a 
munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírás alól felmentés adható abban az esetben, 
ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy 
vállalja a képesítés megszerzését. 
 
Fentieknek megfelelően sor került a bizottsági meghallgatásra, ahol  

• a fenntartót Szűcs Lajos alpolgármester, 
• a közalkalmazotti tanácsot Szilágyi Józsefné elnök, 
• a szakmai testületeket a képviselő-testület szakbizottságából Hornyik László elnök, a 

szakmai felügyeletet ellátó osztály részéről Lencséné Szalontai Mária osztályvezető, 
valamint a pályázati anyagok véleményezésre továbbításra kerültek a Magyar 
Bölcsődék Egyesületéhez . 

 
A bizottság a meghallgatások során a mellékletben szereplő véleményt alakította ki és ajánlja 
a Képviselő-testületnek. 
 
Fentiek szerint a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
 
 
 



 
…………/2007. (IX.28.) Kt. 
Tárgy: Szentes Város Bölcsődéje intézményvezetői megbízása 
 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 
 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet alapján a 
következő határozatot hozza: 
 
A) változat 

……………………………………………………(név) 
 

…………………………………………………(lakóhely) 
 

2007. október 1-től  2012. szeptember 30-ig 
 

megbízza a Szentes Város Bölcsődéje (Szentes, Vásárhelyi út 2. sz.)  magasabb vezetői 
teendőinek ellátásával.  
 
Felhívja a megbízott intézményvezetőt, hogy a munkakör betöltéséhez még szükséges 
szakképesítést ………éven belül szerezze meg. 
 
Jelen magasabb vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 
B) változat 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pályázati eljárás során nem talált megbízásra 
alkalmasnak tartott személyt, ezért felhívja a polgármestert, hogy a pályázati eljárást 
kilencven napon belül ismételje meg. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. A megbízásra kerülő intézményvezető 
3. Szentes Város Bölcsődéje Szentes, Vásárhelyi út 2. 
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők 

 
 
Szentes, 2007. szeptember 11. 
 

Szirbik Imre 
 
 
 



 
K i v o n a t  

 
A szociális területen intézményvezetői állások betöltésére benyújtott pályázatok 
véleményezésére létrehozott ad-hoc bizottság 2007. szeptember 10-én megtartott ülésén 
készült jegyzőkönyvéből. 
 
Az ad-hoc bizottság a „Szentes Városi Bölcsőde intézményvezetői állásának betöltésére 
beadott pályázatok véleményezésével” kapcsolatban az alábbiak szerint határozott: 
 

H A T Á R O Z A T 
 
A bizottság megállapította, hogy a pályázati kiírásra 3 db pályázat érkezett: 
 

4. Csendes-Merza Ágnes Szentes, Temető u. 10. 
5. Makai Lajosné Szentes, Dózsa Gy. u. 185. 
6. Szabó Péter Szentes, Apponyi tér F. ép. D. lh. III/12.  

 
Csendes-Merza Ágnes végzettsége szerint 

• óvodapedagógus 
• tanító 
• biológia szakos tanár 
• jelenleg is tanulmányokat folytat közoktatásvezetői szakon, valamint 

csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó OKJ-s szakképesítés megszerzése 
érdekében, tanulmányait várhatóan 2008. júniusában fejezi be. 

 
Makai Lajosné végzettsége szerint 

• OKJ-s bölcsődei szakgondozó 
 
Szabó Péter végzettsége szerint 

• általános szociális munkás 
• szociálpolitikus 

 
A bizottság megállapítja, hogy15/1998. NM rendelet magasabb vezetői pótlékkal megjelölt 
bölcsőde vezetőre vonatkozó feltételeinek, melynek értelmében  a pályázónak bölcsődei 
szakgondozó, csecsemő- és kisgyermek gondozó, csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó, 
vagy csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, 
védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettséggel kell rendelkeznie, teljes mértékben egyik 
pályázó sem felel meg.  Csendes-Merza Ágnes rendelkezik ugyan főiskolai végzettséggel, de 
azok nem felelnek meg a jogszabályban előírtaknak, szakképesítése jelenleg nincs. 
Makai Lajosné szakgondozói végzettsége megfelel ugyan, de a magasabb vezetői 
kinevezéséhez nincs főiskolai végzettsége. 
Szabó Péter esetében a főiskolai végzettség szakirányú, de nincs OKJ-s szakképesítése. 
 
A bizottság megismerte a Magyar Bölcsődék Egyesületének véleményét is. Az egyesület csak 
Makai Lajosné pályázatát elemezte, intézményvezetői megbízatását támogatja, amit írásban 
juttatott el a bizottsági ülésre. Telefonon történt egyeztetés alapján ígéretet tettek arra, hogy 
szakmailag a másik két pályázó anyagáról is küldenek véleményt. 



A Közalkalmazotti Tanács szintén írásban megküldött véleménye, hogy Makai Lajosnét 
alkalmasnak találják az intézmény vezetésére. A másik két pályázóról írásban nem alkottak 
véleményt.  A tanács jelenlévő képviselője szóban tájékoztatta a bizottságot, hogy azok a 
munkatársak, akik megismerték a pályázatokat, Szabó  Péter pályázatát is támogatták. 
 
A meghallgatások után a jelenlévő bizottsági tagok javaslata a döntést hozó szerv felé 3 igen, 
és a közalkalmazotti tanács jelenlévő tagjának tartózkodása mellett, hogy Szentes Város 
Bölcsődéje magasabb vezetői teendőinek ellátásával Szabó Péter pályázót bízza meg azzal, 
hogy kötelezze 3 éven belül a hiányzó OKJ- szakképesítés megszerzésére.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
       Szűcs Lajos sk.                                                                   Hornyik László sk. 
a fenntartó képviseletében                                          a képviselő-testület szakbizottságának 
                                                                                                      képviseletében 
 
 
 
 
Lencséné Szalontai Mária sk.                                                   Szilágyi Józsefné sk. 
szakmai felügyeletet ellátó osztály                                    a Bölcsőde Közalkalmazotti            
képviseletében                                                                         Tanács képviseletében 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
   
jegyzőkönyvvezető   
 


