
SZAKÉRTELEMMEL RENDELKEZŐ BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY 

 

mely készült Kétpó Község Önkormányzata hivatali helyiségében 2017. július 27–én. 

 

A bizottság tagjai:  - Keresztes Péter Pál polgármester 

 - Pirók Orsolya óvodapedagógus 

 - Finta Adrienn kirendeltség-vezető 

 

Az írásos szakértői vélemény egy eredeti példányban, két oldal terjedelemben rendelkezésre 

áll. A szakértői vélemény a bizottsági vélemény szoros mellékletét képezi. A bizottság a 

szakértői vélemény megállapításait teljes mértékben figyelembe vette a bizottsági közös 

vélemény kialakításánál. 

 

Meghívottak: - Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet pályázó 

 

A meghallgatáson részt vettek: 

 

 - Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet 

  

 

A bizottság működésének jogszabályi alapja 

 

Az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 20/A. § (6) bekezdés szerint 

jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 23. § (2) bekezdés szerinti magasabb vezetői 

munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát 

követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 

legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező 

bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselőtestület  

tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör 

gyakorlója, a bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát 

követő 

a) hatvan napon belül, vagy 

b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 

pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 

 

Megállapítások 

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ vezetője besorolás szerint magasabb vezető. 

A pályázóval szemben támasztott követelmények megegyeznek a jogszabályban foglaltakkal, 

azok teljes körű teljesülése a pályázat érvényességi feltétele. Az intézmény vezetésére 

vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó vezető program a pályázat kötelező melléklete, 

a szakmai tartalom megfelelőségéről a bizottság mérlegeléssel dönt.  

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója döntött a legalább háromtagú, a munkakör 

feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról. 

 

A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett. 

 

A pályázók időben, előzetes értesítést kaptak a meghallgatás időpontjáról és helyéről. 

 



A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát. 

 

1/2017.(VII.27.) Szakmai Szakértői Biz. határozata  

 

Az Arany János Általános Művelődési Központ igazgatói tisztségének betöltésére irányuló 

pályázati kiírására beérkezett pályázat bírálatáról 

 

 

Szakmai Szakértő Bizottság Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet szakmai programját 

támogatandónak tartja és javasolja az Arany János Általános Művelődési Központ 

intézményvezetői beosztására. 

 

Felelős:     Szakmai Szakértői Bizottság     

Határidő:  2017. augusztus 10. 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

Arany János Általános Művelődési Központ 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A bizottság az eredeti pályázati dokumentációk teljes körű ismeretében és a jelenlévő pályázó 

meghallgatását követően alakította ki véleményét. 

 

A vélemény egy eredeti példányban készült két oldal terjedelemben.    

 

 

      kmf. 

 

 

 

 

_________________________   _____________________________ 

     Bizottsági tag       Bizottsági tag 

 

 

 

 

    _________________________ 

            Bizottsági tag 


