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Tisztelt Képviselő-testület!

           A Képviselő-testület a 10/2009. (II. 05.) és a 11/2009. (II. 05.) számú
önkormányzati határozataiban előírta a 2. számú Városi Bölcsőde vezetői
állásának meghirdetését a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán és a Szociális Közlönyben.

A pályázati felhívás közzétételének dátuma 2009. február 15-e, a pályázat
benyújtásának határideje 2009. március 15-e volt.

A pályázati felhívásra, a meghatározott határidőn belül három pályázó;
- Csikós Istvánné Erdőkertesről,
- Pálfi Sándorné a 3. számú Bölcsődéből
- és Völgyi Lászlóné az 1. számú Bölcsődéből adta be pályázatát.

A benyújtott pályázatok a törvényi előírásoknak megfeleltek.

A Pályázatot Elbíráló Bizottság elnöke 2009. április 15-ére összehívta a
bizottságot azzal a céllal, hogy meghallgassa a pályázókat és kialakítsa
javaslatát.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdés c) pontja alapján
meghívást kapott a bizottsági ülésre a szakmai egyesület (a Magyar Bölcsődék
Egyesülete) képviselője.

A pályázók lehetőséget kaptak pályázatuk kiegészítésére, a feltett kérdések
megválaszolására és kifejtésére is módjuk volt.

A bizottság a személyes beszélgetéseket követően hosszan elemezte a pályázók
szakmai, elméleti felkészültségét, a pályázatokban megfogalmazott terveket,
elképzeléseket.

Csikós Istvánné szakmai-vezetői programjában részletesen kifejti vezetői
célkitűzéseit illetve nevelési programját a gyermekek fejlesztésének főbb
területei szerint. Pályázata tartalmazza a szülőkkel való kapcsolattartás, valamint
a társintézményekkel való együttműködés formáit is.
Pályázatában ír a bölcsődevezető kiemelt feladatai mellett a vezetői
módszerekről és az irányítási stratégia kérdéseiről is. Helyzetelemzésében
azonban nem szerepel a 2. számú Városi Bölcsőde konkrét, sajátos helyzete, de
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az itt szerzett személyes tapasztalatairól - mint gyakornok - sem írt
pályázatában.
Fejlesztési tervében érdekes, egyúttal kérdéses elképzelések is szerepelnek. Pl.
önköltségi alapon működtetett játszócsoport, gyermekfelügyeleti csoport -
szolgáltatás bővítésként, vagy a só szoba kialakításának terve.

Pálfi Sándorné pályázatában részletes szakmai önéletrajz található. Pályázatát
személyes tapasztalataira alapozó, tényszerű szakmai helyzetelemzésre építette.
Fejlesztési elképzelései is reálisak, célszerűek, megvalósíthatóak.
Vezetői programjában jól tagoltan elemezte az intézmény törvényi előírásoknak
megfelelő működtetését, a szakmai tevékenység formáit, külön kiemelve a
gyermekvédelmi feladatok ellátást. Programjában szerepel a tárgyi környezet és
a humán erőforrás fejlesztése, valamint a finanszírozás és a bölcsőde
kapcsolatának kérdése is.

Völgyi Lászlóné pályázatát hely- és helyzetismeretére alapozta. Ismeri az
intézmény működésének tárgyi és személyi feltételeit. Reális fejlesztési
elképzeléseket fogalmazott meg. Nevelési célkitűzései gyermekközpontúak.
Vezetési programjában jól tagoltan részletezi nevelési célkitűzéseit, a személyi
és tárgyi feltételek biztosításának, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a
bölcsőde kapcsolatrendszerének működési tervét.

A meghallgatást, a személyes beszélgetést követően a bizottság egyhangúlag
ajánlja felkészültsége, lendülete, kedves, de ugyanakkor határozott személyisége
alapján Pálfi Sándornét a Képviselő-testület figyelmébe.

Megfogalmazásra került az is, hogy a felsőfokú végzettség megszerzését
számára elő kell írni a tervezett jogszabályváltozások miatt és azért is, mert az
ott megszerzett ismeretek birtokában vezetői munkája eredményesebb lehet.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a bizottság javaslatait tekintse át és
hozza meg döntését.

G ö d ö l l ő, 2009. április 15.

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

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10 §.
(1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében

2009. május 1-től  2014. április 30-ig
megbízza

PÁLFI  SÁNDORNÉT
a

2. számú Városi Bölcsőde
vezetőjének.

Illetményét 113.300 Ft-ban, vezetői pótlékát 40.000 Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős:  Dr. Gémesi György polgármester

Dr. Gémesi György
     polgármester

Az előterjesztés szövege hiteles: Pozmán Edina
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