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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2019. január 15-én 9.00 órakor 
kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatalban. 
 
 
Jelen vannak: Lenkei György elnök, Csányi József tag, dr. Nagy Atilla aljegyző, Dénes 
Gáborné, Kertészné Antal Márta, Szegedi Barbara, Csányi Zsoltné, Imre Anikó jegyzőkönyv-
vezető.  
 
 
Tárgy: A Szociális Bizottság nyílt ülése 
 
 
Az elnök köszönti a bizottság tagjait és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. Ezt 
követően ismertette a tervezett napirendi pontot:  
 
 
 
Napirendi pont: 
 
 

1. Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkakörére pályázók meghallgatása 
        Előterjesztő: Lenkei György 
 
 
 

Napirendi pont tárgyalása:  
 
Lenkei György tájékoztatta a bizottságot a meghirdetett munkakörre két pályázat érkezett be, 
Tóth Ildikó, és Fekete-Búzás Eszter pályázata. A pályázatok megfelelnek az előírt 
követelményeknek, mint formailag, mint tartalmilag.  
 
Gyuris Irén bizottsági tag jelezte, hogy összeférhetetlenség miatt az értékelésből és a 
szavazástól is távolmarad. 
 
Ezután az elnök behívta mindkét pályázót, és tájékoztatta őket, hogy a meghallgatás nyílt ülés 
keretében zajlik, de választhatják a zárt ülést is. A pályázók meghallgatása egyénileg történik. 
A bizottság nem dönt, csak javaslatot tehet, a tényleges döntést a Képviselő-testület hozza 
meg. 
 
A pályázók a nyílt ülést választották. 
 
A bizottság először Fekete-Búzás Eszter pályázót hallgatta meg. 
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Lenkei György: A pályázatot elolvastuk, és a benne foglaltak alapján alkalmasnak találjuk 
erre a munkakörre. Kérdésem, hogy van-e szociális szakvizsgája, vagy van-e ilyen irányú 
végzettsége? 
 
Fekete-Búzás Eszter: Szociális szakvizsgám nincsen. Úgy tudom, hogy a szociális 
végzettséget régebben kiváltotta a pedagógusi szakvizsga, nekem két ilyen irányú 
végzettségem is van.  
 
Lenkei György: Az alábbiakat emeltünk ki, amelyek előnyt jelentenek az elbírálásnál: 
helyismeret, egészségügyi végzettség, tereptanári- és mediátori végzettség. 
 
Fekete-Búzás Eszter: Gödön élek hosszú ideje, egészségügyi végzettségem és tereptanári 
végzettségem nincsen, mediátori végzettséggel rendelkezem. 
 
dr. Nagy Atilla: Látom, nagyon sok végzettsége van, segítsen abban, hogy a szakvizsgája 
megfelel-e a törvényben előírtaknak, amelyet az alábbiakban felsorolok. (Felolvasta az ide 
vonatkozó törvény részletét.) 
 
Fekete-Búzás Eszter: Nekem alapvetően pedagógiai szakvizsgáim vannak, nem szociális. 
 
Lenkei György: Kérem, mondja el, mi motiválta a pályázat beadásában? 
 
Fekete-Búzás Eszter: Jelenlegi, mostani vezetői munkámban kudarcként élem meg, hogy a 
fluktuáció nagyon nagy a gyerekvédelemben, sokan mennek el. Ez nagyon nagy gond az 
intézmény működőképessége miatt, a munkát nem tudjuk olyan magas szinten ellátni, 
ahogyan szeretnénk. Ezen kívül napi négy órát utazom a munkahelyemre, amit a családomtól 
veszek el, ez is motivált.  
 
Az elnök megköszönte a pályázónak a megjelenést, aki kiment a teremből.  
 
Ezután behívta Tóth Ildikó pályázót. Megállapította, hogy a beadott pályázat mindenben 
megfelelt az előírásoknak. Ismét elmondta, hogy a pályázatban kért négy feltétel fontos 
szempont az elbírálásnál, ezekről kérte a tájékoztatást. 
 
Tóth Ildikó: 2004-től dolgozom Gödön a szociális szakmában, több területen is dolgoztam, 
ezért nagyfokú helyismeretem van. 2013-tól dolgozom az Alapszolgáltatási Központban, 
először mint megbízott, majd mint kinevezett intézményvezető. Alapvégzettségem 
egészségügyi, ezen kívül van tereptanári és mediátori végzettségem is, ami eleve előfeltétele a 
kapcsolattartási munkának, valamint szociális szakvizsgával is rendelkezem. 
 
Az elnök megköszönte a pályázó megjelenését, és Tóth Ildikó elhagyta a termet. 
 
Ezután összegezte az meghallgatás eredményét: Mindkét felet alkalmasnak találta a vezetői 
posztra, azonban a pályázati kiírás négy kiemelt feltételének teljes egészében Tóth Ildikó felel 
meg, helyismerete és klientúra ismerete csak neki van, valamint egészségügyi, tereptanári 
végzettséggel és szociális szakvizsgával is rendelkezik. Fekete-Búzás Eszter végzettségei nem 
mindenben felelnek meg az előírt feltételeknek, szociális szakvizsgával és tereptanári 
végzettséggel nem rendelkezik. 
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Az elnök a négy kiemelt feltétel alapján Tóth Ildikót javasolja kinevezni a munkakörre.  

 
 
A bizottság 2 igen – egyhangú - szavazattal a következő határozatokat hozta:  

 
 

11/2019. (I. 15.) sz. SZB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága 
megállapítja, hogy az alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére 
meghirdetett pályázat eredményes volt. A kiírásra két érvényes pályázat érkezett. A 
pályázati kiírásban szereplő feltételnek való teljes körű megfelelés és a személyes 
meghallgatás után javasolja 2019. január 22-től 5 év határozott időre Tóth Ildikó 
kinevezését az Alapszolgáltatási Központ intézményvezető munkakörébe. Illetményének 
megállapítása a Kjt. valamint a 257/2000. (XII. 26,) Kormányrendelet szerint történik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 

 
 
Miután több hozzászólás nem érkezett, az elnök megköszönte a bizottság munkáját és a 
részvételt, majd az ülést bezárta.  
 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 Lenkei György             Csányi József  
        elnök                   jegyzőkönyv-hitelesítő 


