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A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény(továbbiakban: Kjt.) 20/A.§(6) 

bekezdése alapján létrehozott 

 

Szakmai Szakértő Bizottság írásosos véleménye 

 

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet pályázóról és pályázatáról 

 

A Szakmai Szakértő Bizottság 2017. július 27.napján 14.00 órakor Kétpó Község Önkormányzata 

polgármesteri irodában- a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt határidőn belül- meghallgatta 

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet pályázót a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléseiről és az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programról amelyről az alábbi 

véleményt alakította ki: 

 

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet 2004-től lát el vezetői feladatokat és immáron harmadik 

alkalommal nyújtotta be pályázatát az Arany János Általános Művelődési Központ vezetésére, 

amely egy magas színvonalon elkészített mindenre kiterjedő szakmai munka. 

 

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet pályázatát jó színvonalúnak tartom. A helyzetelemzése teljes, a 

vezetési programban konkrétan meghatározott feladatok azt bizonyítják, hogy tisztában van az 

óvoda helyzetével, szakmai munkájának eredményeivel és hiányosságaival.  

 

A pályázat az Intézmény egészét átfogóan bemutatja- a teljesség igénye nélkül-a jelenlegi vezetői 

ciklus értékelésétől kezdődően a gyermeklétszám-adatokon és a személyi- és tárgyi feltéteken át 

egészen a korszerűsítésig és szakmai munkáig, nem megfeledkezve a gyökerekről. A vezetői 

program bemutatja a fejlesztési terveket, a vezetési koncepciót, az elvárásokat az intézmény 

alkalmazotti közösségével szemben és a szakmai szervezetfejlesztést. 

 

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet olyan minden területre kiható fejlesztési struktúrát határozott 

meg, amely az Intézmény javát szolgálja, a gyermekek, a szülők, a fenntartó és a partnerei 

elégedettségére. 

Kiaknázza és szorgalmazza azoknak a lehetőségeknek a tárházát, amiben az intézmény minőségi 

működésének javítását, javulását látja. 

Az intézmény kapcsolatrendszere jól kiépített, jól működő, minden tagja hozzájárul az intézmény 

fejlesztéséhez, támogatja az abban folyó munkát. 

 

Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet munkájában energikus,temperamentumos,nagy teherbírású és 

mindenre odafigyelő egyéniség. A törvényeket nagyon tisztelte, mindig is betartotta és betartatta, a 

tudatosság jelenik meg abban is, hogy szakmailag véget nem érően, folyamatosan frissíti magát. 

 

Jól képviseli a gyermekek érdekeit, a gyermekek környezetének esztétikáját megteremteni a 

foglalkozáshoz szükséges tárgyi eszközök biztosításával, bővítésével. Fontos feladatának tartja a 

nyugodt gyermekközpontú, szakmai munkát elősegítő légkör megteremtését mind a gyermek mind 

a felnőtt közösség tekintetében. 

Jó kommunikációs képességgel rendelkező egyéniség. Jó kapcsolatteremtő, mind a felnőttekkel 

szemben, mind a gyermekekkel szemben. Van jövő képe, mind a szakmai munka, mind az  

intézmény fejlesztésére vonatkozóan. 

Igényesség jellemzi a szakmai, mind a szervezet fejlesztésére vonatkozó munkáját mind a szakmai, 

mind a tárgyi feltételek megteremtésében. 
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A fentiekben foglaltakat azonban továbbra sem egyszemélyben kívánja megvalósítani, tudja, hogy 

az intézményvezetés csapatmunka, az óvodában és a könyvtárban dolgozók részesei  a programban 

leírt céloknak, feladatoknak,tevékenységeknek és a közösen kialakított értékek határozzák meg az 

intézmény minőségét, jövőképét. 

 

A Szakmai Szakértő Bizottság 3 igen szavazattal Boldogné Tóth Magdolna Erzsébet szakmai 

programját támogatandónak tartja és javasolja az Arany János Általános Művelődési Központ 

intézményvezetői beosztására. 

 

 

Kétpó, 2017. július 27. 
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