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Az előkészítő Bizottság elnöke Agócsné Tóth Ildikó felkéri a jelen lévőket, hogy írják alá a jelenléti
ívet.





Az előkészítő bizottság elnöke köszönti a véleményező értekezleten megjelenteket.
Az előkészítő bizottság elnöke jelenléti ív alapján ismerteti a jelenlévők számát. (6 fő)
Az előkészítő bizottság elnöke jelenléti ívek alapján ismerteti a jelenlévő meghívottak számát
(1 fő), aki a pályázó és egyben szakalkalmazott is.
Az előkészítő bizottság elnöke köszönti továbbá, a jelen lévő:
- Központi Előkészítő Bizottsági tagokat: Pető Bence, Ignácz Tünde, Dudok
Réka
- A KLIK Ceglédi Tankerület részéről megjelenteket: Mérészné Flaskai Éva
szakszolgálati referens, Arató Istvánnétanügy-igazgatási referens

Az előkészítő bizottság elnöke a jelenléti ívek alapján megállapítja, hogy a szakalkalmazotti értekezlet határozatképes, a kétharmados többség jelen van.
szak-alkalmazottak száma: 6 fő
Távollevők létszáma: 1fő(Betegség miatt távol.)
Jelenlévő szavazásra jogosultak száma: 6 fő (A pályázó a pályázattal kapcsolatos szavazáson nem
vehet részt.)
Tanácskozási joggal jelenlévők száma: 0 fő


Az értekezlet vezetője felkéri Vásárhelyi-Faragóné Kotroczó Mónikát a jegyzőkönyv
vezetésére, melynek elfogadtatását nyílt szavazásra bocsátja:

Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e Vásárhelyi-Faragóné Kotroczó Mónikát a
jegyzőkönyv vezetésére? (Igen,nem, tartózkodás)
igen szavazatok: 5
nem szavazatok:0
tartózkodó szavazatok:1

Az értekezlet vezetője kijelenti, hogy a szavazás alapján Vásárhelyi-Faragóné Kotroczó
Mónikát a jegyzőkönyv vezetésére elfogadták.
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Azértekezlet vezetője felkériFehér-Deák Barbarát és Bacsóné Szabó Tímeát a jegyzőkönyv
hitelesítésére, melynek elfogadtatását nyílt szavazásra bocsátja személyenként.

1. személy: Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-eFehér-Deák Barbarát a jegyzőkönyv
hitelesítésére? (Igen,nem, tartózkodás)
igen szavazatok:5
nem szavazatok:0
tartózkodó szavazatok:1
2. személy- Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e Bacsóné Szabó Tímeát a jegyzőkönyv
hitelesítésére? (Igen,nem, tartózkodás)
igen szavazatok:5
nem szavazatok:0
tartózkodó szavazatok:1
Az értekezlet vezetője kijelenti, hogy a szavazás alapján Fehér-Deák Barbarát és Bacsóné Szabó
Tímeát a jegyzőkönyv hitelesítésére elfogadták.


Az előkészítő bizottság elnöke ismerteti a napirendi pontokat:
1. Titkos szavazás módjának ismertetése;
2. Szavazatszámláló bizottság megválasztása;
3. A pályázati anyaggal/anyagokkal kapcsolatosan a véleményezésre jogosultak írásban
megfogalmazott véleményének felolvasása (szak-alkalmazotti esetben);
4. A pályázó/k hozzászólási lehetőségének biztosítása;
5. Szak-alkamazotti vita megnyitása, majd hozzászólások lezárása
6. Szavazóurna bemutatása;
7. Szavazás módjának ismertetése;
8. Szavazatszámlálás módjának ismertetése;
9. Szavazócédulák kiosztása és szavazattétel;
10. Szavazatok eredményének összesítése;
11. A szavazás érvényességének megállapítása;
12. Szavazás eredményének közlése.

1. napirendi pont:A titkos szavazás módjának ismertetése
Az értekezlet vezetője ismerteti, hogy aSzak-alkalmazotti Véleményező értekezleten a Tagintézményigazgató pályázatpályázatratörténő szavazás formájatitkos lesz.
2. napirendi pont:Szavazatszámláló bizottság megválasztása
Az értekezlet vezetője ismerteti, hogy az előkészítő értekezleten az került elfogadásra, hogy az
előkészítő bizottság 3 személye a továbbiakban a szavazatszámláló bizottság feladatait is ellássa. A
javaslatot személyenként ismételten szavazásra bocsátja:
Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a szavazatszámláló bizottságba Agócsné Tóth
Ildikót? (Igen, nem, tartózkodás)
igen szavazatok:5
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nem szavazatok:0
tartózkodó szavazatok:1
Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a szavazatszámláló bizottságba Dr. AlbunéTúri
Emíliát? (Igen, nem, tartózkodás)
igen szavazatok:5
nem szavazatok:0
tartózkodó szavazatok:1
Kérem, kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják-e a szavazatszámláló bizottságba VásárhelyiFaragóné Kotroczó Mónikát? (Igen, nem, tartózkodás)
igen szavazatok:5
nem szavazatok:0
tartózkodó szavazatok:1
Az értekezlet vezetője megállapítja, hogy a szak-alkalmazotti testület a szavazatszámláló
bizottság tagjait elfogadta.
3. napirendi pont:A pályázati anyaggal kapcsolatosan a véleményezésre jogosultak írásban
megfogalmazott véleményének felolvasása
Az értekezlet vezetője a pályázati anyagra készült véleményt felolvasta.
4. napirendi pont:A pályázó hozzászólási lehetőségének biztosítása
Az értekezlet vezetője ismerteti, hogy az előkészítő értekezleten elfogadásra került, hogy apályázó
hozzászólásának idejét 10 percben maximalizálta testület.
A pályázó nem kíván hozzászólni, úgy gondolja pályázatában mindent leírt.
5. napirendi pont:A szak-alkalmazotti vita megnyitása, majd hozzászólások lezárása.
Az értekezlet vezetője ismerteti, hogy az előkészítő értekezleten elfogadásra került, hogy a szakalkalmazotti testület hozzászólásának idejét 2 percben/fő maximalizálták.
A jelenlévők a pályázathoz nem szóltak hozzá.
6. napirendi pont: A szavazóurna bemutatása
A bizottság a testület előtt felmutatja az urnát, hogy az teljesen üres, majd lezárja és hitelesíti.
A szavazóurna bemutatása megtörtént.
7. napirendi pont: A szavazás módjának ismertetése
Az értekezlet vezetője felkéri a jelen lévőket,hogy tekintsék meg aszavazó helyiségeket. A szavazó
helyiség megtekintése után az értekezlet vezetője elmondja aszavazócédulák érvényes leadásának
módját:csak a szavazóurnába került szavazatok érvényesek. A szavazócédulákat átvétel előtt az
átvételi elismervényen alá kell írni, majd a szavazóhelységben kitölteni, végül a szavazóurnába
belehelyezni.
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Csak abban az esetben számíthatóérvényesnek egy szavazat, ha:


a megfelelő válasz rubrikájába X jel van téve

 tagintézményi pecséttel el van látva
Érvénytelen egy szavazat ha:


karikázás, aláhúzás vagy más egyéb jel van téve a kívánt válaszhoz. Pl.:



mind két válaszadási lehetőségre X jel van téve



egyik lehetőségre sincs X jel téve



a szavazó cédula nem kerül bele a szavazó urnába

A szavazás módjának ismertetése megtörtént.
8. napirendi pont: Szavazatszámlálás módjának ismertetése
Az értekezlet vezetője az előkészítő értekezleten elfogadottak szerint ismerteti, hogy a
szavazatszámlálás előkészítő értekezleten elfogadottak szerint nyílt lesz.
A szavazatszámlálás módjának ismertetése megtörtént.
9. napirendi pont:A szavazócédulák kiosztása és szavazás
A szavazócédulákat a szavazásra jogosultak egyesével átveszik, az átvételt a jelen lévők aláírásukkal
igazolják.
A szavazócédulákat a szavazásra jogosultakátvették és megtették szavazataikat.
10. napirendi pont:A szavazatok eredményének összesítése
Az előkészítő bizottság tagjai, akik egyben a szavazatszámláló bizottság tagjai is az előkészítő
értekezleten előzetesen elfogadott nyílt szavazatszámlálással megszámolja a szavazatokat a központi
bizottsági tag és a tankerületből delegált személyek jelenlétében.
A szavazatok eredményének összesítése megtörtént.
11. napirendi pont: A szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a jelenlévő kollégákkal a szavazás
eredményét
Bakos Krisztina programtervére, pályázatának támogatására érkezett szavazatok:
igen szavazatok:5
nem szavazatok:0
érvénytelen szavazatok:0
Az értekezlet vezetője a tankerület jogi refensével a szavazócédulák darabszámát megállapítja, majd a
szavazócédulákat és a szavazócédulák átvételét igazoló nyilatkozat egy eredeti példányát zárt,
pecséttel hitelesített borítékba helyezi el. Az értekezlet vezetője a borítékot a tankerület részére átadja.
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12. napirendi pont:A szavazás érvényességének megállapítása
A szavazás megfelelt a jogszabályoknak, a szavazatok 2/3-a érvényesnek bizonyult, a felügyelő
bizottság helyesnek találta azt.
A szavazás érvényességét megállapították.


Az előkészítő bizottság elnöke megköszöni a megjelent kollégák munkáját és lezárja az
értekezletet, megkéri a jegyzőkönyv-vezetőt illetve a jegyzőkönyv hitelesítőket a jegyzőkönyv
hitelesítésére.

Nagykőrös, 2015. 09.16.

……………………………………………
Vásárhelyi-Faragóné Kotroczó Mónika
jegyzőkönyv-vezető

…………………………………………
Fehér-Deák Barbara
jegyzőkönyv-hitelesítő

………………………………………….
Bacsóné Szabó Tímea
jegyzőkönyv-hitelesítő
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Melléklet 1.

Jelenléti ív
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykőrösi Tagintézménye Véleményező szakalkalmazotti értekezlet a tagintézmény-igazgatói pályáztatással kapcsolatosan
2015. szeptember 16.
Név
Agócsné Tóth Ildikó

Munkakör
logopédus

Dr. Albuné Túri
Emília
Bacsóné Szabó
Tímea
Bundiné Veszprémi
Ildikó
Fehér-Deák Barbara

gyógypedagógus

Vásárhelyi-Faragóné
Kotroczó Mónika

logopédus

gyógypedagógus
logopédus
logopédus

Megjegyzés

Aláírás
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Melléklet 2.

Tanácskozási joggal rendelkezők jelenléti íve
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykőrösi Tagintézménye Véleményező szakalkalmazotti értekezlet a tagintézmény-igazgatói pályáztatással kapcsolatosan
2015. szeptember 16.

Név
Dóró Árpád

Munkakör
pszichológus

Kaló Klára

gyógypedagógus

Kornyikné Illés
Renáta
Sárközy Kálmán

gyógypedagógus

Szilvásiné Németh
Brigitta
Várkonyi Katalin

gyógypedagógus

Megjegyzés:

pszichológus

gyógypedagógus

Megjegyzés

Aláírás
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Melléklet 3.

Nyilatkozat
Alulírott szakalkalmazott aPest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykőrösi
Tagintézményetagintézmény-igazgatói pályáztatás véleményező szak-alkalmazotti
értekezletén a szavazócédulát átvettem.
2015. szeptember 16.
Név
Agócsné Tóth Ildikó

Munkakör
logopédus

Dr. Albuné Túri
Emília
Bacsóné Szabó
Tímea
Bundiné Veszprémi
Ildikó
Fehér-Deák Barbara

gyógypedagógus

Vásárhelyi-Faragóné
Kotroczó Mónika

logopédus

gyógypedagógus
logopédus
logopédus

Megjegyzés

Aláírás
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Melléklet 4.

Vélemény aPest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nagykőrösi TagintézményeBakos
Krisztinatagintézmény-igazgatói pályázatára
A pályázó az önéletrajzában számos olyan kompetenciáit emeli ki, mely mutatja szakmai és
vezetői rátermettségét a PMPSZ Nagykőrösi Tagintézményének vezetői állásra.
Az életútjában jól kitűnik, hogy az állandóan változó korszak ellenére, a folyamatos
önművelése és önképzése lehetővé teszi, hogy naprakész jogi-és szakmai információt
közvetíthessen az alkalmazottai felé.
Kivételes vezetői képességével és emberi hozzáállásával képes motiválni szűkebb és tágabb
környezetét, az intézményen belül és kívül. Humánus temperamentumával számon kérő
magatartása mindig célt ér.
Az elhivatottság és az energikusság jellemzi munkamorálját. Valódi szakmai célokat és
értékeket képvisel: a gyermek érdekeit nézi. Partnerszintű vezetőként, jó előadói
képességével, konzekvens stílusával, az általa kitűzött cél, feladat és elvárások jól
követhetőek a munkatársaknak. Helyi lakosként ismerve a lokális problémákat rugalmasan
képes a meglévő szolgáltatások fejlesztését elősegíteni, továbbá az igényekhez igazodva újabb
ötleteit bevezetni, amellyel a kollégák szakmai kiteljesedését is támogatja.
A pályázó alapos és átgondolt pályázati anyaggal jelöltette magát. A pályázat logikusan
felépített, könnyen áttekinthető. Helyzetelemzése pontos adatokkal, táblázatokkal
megjelenített, reális helyzetelemzés. A pályázó jól ismeri az intézmény mikró és makró
környezetét, az intézményben folyó munkát. Az eddigi tagintézmény vezetői munkáját az
együttműködés jellemzi. Humánus, elfogadó személyiség, aki kollégáinak a legjobbat
szeretné nyújtani. Hitvallásában,vezetői programjában fontosnak tartja a jó munkahelyi légkör
megtartását, a folyamatos innovációt és megújulást a régi értékek és hagyományok megőrzése
mellett. Fontos szerepet szán az értékek, hagyományok megőrzésének a jogszerű működés
mellett. Fő célja az értékek megőrzése és a biztonságos működés, külső kapcsolatok további
ápolása és elmélyítése. A PMPSZ Nagykőrösi tagintézményének jövőjét a törvényi
szabályozók és a realitások mentén gondolja végig. Ismeri és tisztában van a tagintézmény
működését befolyásoló erősségekkel, gyengeségekkel. Jól látja a hiányosságokat, és
problémákat, melyeken konkrét célmeghatározásokkal és feladatokkal kíván változtatni. A
diszkrepancia is megfogalmazódik benne, ami a személyi létszám törvényi elvárása és a
jelenleg tényként megmutatkozó alkalmazottak létszámában jelenik meg. Humánerőforrással
kapcsolatos terveit, fejlesztési lehetőségeit is prezentálja – csapatszellem erősítése, egyenletes munkamegosztás, - szakmai értékek elismerése, - folyamatos információáramlás
elősegítése.

