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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

az Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2010. május 3-i
ülésén az I. emeleti polgármesteri tárgyalóban.

Jelen vannak:

Dr. Vörös Ibolya
Takács Pál
Kelemen Gyuláné
Balassa Zoltánné
Szirbek Rita
Venczel Csaba
Pingiczer Sándor
Benecz Rita
Kanozsainé dr. Pék Mária
Szalai József

Dr. Vörös Ibolya elnök köszöntötte a Bizottság megjelent tagjait.
Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mert a 8 fő bizottsági tagból
7 fő megjelent.
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az Egyesített Szociális Intézmény
magasabb vezetői állására érkezett pályázat véleményezése miatt előkészítő
bizottsággá alakult át, kibővülve a pályáztató által meghívott személyekkel.
Javaslatot tett a napirend elfogadására.
Az előkészítő bizottság 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendet elfogadta.
Dr. Vörös Ibolya köszöntötte az előkészítő bizottság tagjait, köztük Szalai
Józsefet a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani
Intézményének igazgatóját, aki egyben a Szociális Igazgatók Magyarországi
Egyesületének a tagja is.
Felkérte a pályázati felhívás előkészítőjének képviselőjét Kanozsainé dr. Pék
Mária jegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokkal kapcsolatban tegye meg
szóbeli kiegészítését.
Kanozsai dr. Pék Mária elmondja, hogy Csőréné Pőr Eszter nyugdíjba
vonulása miatt pályázat került kiírásra a Képviselőtestület döntése alapján.
A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet előírja, hogy egy szakmai
bizottságnak kell a beérkezett pályázatokat véleményezni. A bizottság tagjai
között kell lenni a pályázat előkészítőjének, vagy képviselőjének, továbbá a
szakmai érdekképviseleti szövetség, illetve egyesület képviselőjének, vagy a
szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának.
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Dr. Kovács Zoltán polgármester a feladat ellátására Szalai Józsefet a
Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Módszertani Intézményének
igazgatóját, aki egyben a Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesületének a
tagját, valamint Pápa város jegyzőjét kérte fel. A szakmai bizottság feladata
annak megállapítsa, hogy a pályázat megfelel-e a kiírásnak, tartalmazza-e
azokat a mellékleteket amelyeket a jogszabály előír. Ezt követően a
pályázókat személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell
vezetni, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók
alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati feltételeknek megfelelő
pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt kell a Képviselőtestület elé
terjeszteni.
A pályázati eljárás során a pályázat iránt érdeklődök a pályázatok
elkészítéséhez
szükséges
tájékoztatást
megkapták
és
lehetőséget
biztosítottak számukra ahhoz, hogy az intézményt megismerhessék.
Megállapításra került, hogy Simon Margit Rábaszentandrás, Kossuth u. 17.,
és Szalainé Tihanyi Andrea Pápa, Hadnagy u. 30. szám alatti lakosok
nyújtottak be pályázatot, amelyek megfelelnek a pályázati kiírásban
foglaltaknak, tartalmazták az előírt mellékleteket.
Simon Margit nem csatolta arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy hozzá járul-e
a pályázatának nyílt ülésen való tárgyalásához, megkeresésünkre a
hozzájárulását megadta. Javasolja a pályázók névsorrendben történő
meghallgatását, elsőként Simon Margitot.
Kanozsainé dr. Pék Mária felkérte Simon Margitot szóbeli kiegészítésének
megtételére.
Simon Margit pályázatának kiegészítéseként elmondta, hogy diplomás
ápoló, tavaly fejezte be tanulmányait az egészségügyi főiskolán, jelenleg
másoddiplomás képzésben vesz részt az egészségügyi menedzserszakon.
Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy ismeri-e a szociális intézmény feladat
körét, járt-e az intézményben.
Simon Margit elmondta, hogy tájékozódott és rengeteg információt kapott az
intézményről, tisztában van annak feladataival. Véleménye szerint
törvényszinten van egy működő tervezet, amit meg kell valósítani, ennek az
anyagát olvasta, az írás alapján úgy érzi, hogy tisztában van az intézménnyel
kapcsolatos feladatokkal, elvárásokkal.
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Szalai József megkérdezte, hogy ha nagy mélységben tudott tájékozódni az
intézmény helyzetéről, akkor miért gondolja, hogy egy pályázatot – amely a
pályázati kiírás alapján szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési
elképzeléseket is részletező programot kér – egy oldalban össze lehet foglalni.
Simon Margit elmondta, hogy ő csak az irányelveket próbálta meghatározni,
megfogalmazni.
Szalai József elmondta, hogy véleménye szerint az intézmény
feladatait, mely felöleli Pápa város szociális ellátó rendszerét,
nem illik és nem is lehet taglalni.
Megkérdezte, hogy a vezetéssel kapcsolatban milyen elképzelései
gondol leendő vezetőként a humán-erőforrás gazdálkodásról
egyéb területről, ami menedzsmenttel kapcsolatos.

működését,
egy oldalon
vannak, mit
és minden

Simon Margit elmondta, hogy a vezetéssel kapcsolatban is történt
információszerzése, a vezetés - mivel összetett feladat - együttműködő
munkát kíván a fenntartóval.
Szalai József megkérdezte, hogy mit gondol a hatalommal és tekintéllyel
kapcsolatban.
Simon Margit elmondta, hogy számára nagyon fontos a demokratikus
vezetési stílus, melyet nyugodt környezetben, tiszta kommunikációval tud
elképzelni.
Szalai József megkérdezte, hogy mit gondol az ellátottakról és a
munkatársakról, ha vezetői szemmel kell mérlegelni, melyiket helyezné
előtérbe.
Simon Margit elmondta, ő úgy gondolja, hogy nem tenne különbséget,
mindkét fél érdekében maximálisan ki kell állni egy vezetőnek.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy rendelkezik-e vezetői gyakorlattal.
Simon Margit válaszában elmondta, hogy nem rendelkezik, de a
tanulmányai során megfelelő elméleti tudást szerzett és fog szerezni, de
fontosnak tartja a tapasztalatot is. Szerinte rendelkezik olyan képzettséggel
és képességgel, amelyek alkalmassá teszik a vezetői munkára.
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Szirbek Rita megkérdezte, hogy mondjon egy olyan vezető tulajdonságot,
ami rá jellemző.
Simon Margit elmondta, hogy szeret dolgozni, szereti a pontos munkát.
Szirbek Rita elmondta, hogy az ő véleménye szerint az egészségügy területén
az ellátottakat kell inkább előtérbe helyezni, mivel amúgy is idős emberekről
van szó. Megkérdezte, hogy az egészségügyi szociális intézmény esetében
van-e olyan terület a tájékozódása alapján, ami erősítésre szorul az
ellátottakat illetően.
Simon Margit elmondta, hogy szerinte minden feladatát a szociális
intézmény a legnagyobb részletekre is kiterjedően látja el, de hozzátette, hogy
jó volna nemcsak a szakirodalomból, hanem személyesen is megismerni ezt a
munkát.
Kelemen Gyuláné megkérdezte, hogy össze tudná-e egyeztetni a tanulást a
vezetői munkával, mivel szerinte az egész embert kíván.
Simon Margit elmondta, hogy mivel ő a három féléves képzésen jelenleg a
második félévet végzi, az állás is csak novembertől tölthető be, akkor már
csak a szakvizsgájával kell foglalkozni, amit képes lenne teljesíteni.
Takács Pál megkérdezte, hogy jelenleg dolgozik-e és hol.
Simon Margit elmondta, hogy jelenleg nem dolgozik, eddig egy munkaerő
kölcsönző cégen keresztül dolgozott Budapesten a Káli Intézetben.
Szalai József elmondta, hogy az ő véleménye az, hogy Simon Margit
pályázata neki egy semmitmondó pályázati anyag, viszont meg kell hogy
állapítsa, hogy a beszélgetés során kiderült számára, hogy nagyon sokat tud,
egyszerűen ezt a tudást papírra kellett volna vetni.
Szirbek Rita elmondta, hogy számára is az derült ki a meghallgatás során,
hogy nagy tudással bíró ember, érdemes lett volna ezt a tudást kifejteni
írásban is.
Pingiczer Sándor véleménye az, hogy nagy bátorság egy ilyen nagy
intézmény vezetői állását megpályázni szakmai gyakorlat és helyismeret
nélkül.
Dr. Vörös Ibolya mivel több kérdés és hozzászólás nem lévén, megköszönte
Simon Margit megjelenését.
Dr. Vörös Ibolya felkérte Szalainé Tihanyi Andreát szóbeli kiegészítésének
megtételére.
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Szalainé Tihanyi Andrea röviden bemutatja a családját, egyébként az a
véleménye, hogy pályázata elég részletesen tartalmazza célkitűzéseit, terveit,
1986. óta dolgozik az Egyesített Szociális Intézményben, ahol
munkatársaival nagyon jó és bizalmas kapcsolatban dolgoznak. Pályázatával
kapcsolatban várja a bizottság részéről a kérdéseket.
Szalai József elmondta, hogy gratulál a pályázathoz, amely kisebb
tanulmánynak is megfelel. Nagyon korrekt, szakmai téren minden apró
részletre kiterjedő írásos munka. Amit esetlegesen hiányol az a
menedzsmenttel kapcsolatos elvek, módszerek.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy tanulmányait jórészt az
egészségügyi vonalon végezte. Vannak elképzelései az intézmény vezetésével,
irányításával,
az
ellátottak
és
hozzátartozóikkal,
valamint
a
civilszervezetekkel
történő
kapcsolattartásokról.
A
menedzsmenttel
kapcsolatban tényleg vannak hiányosságai, de ezeket meg kell tanulnia.
Jelenleg is vezető szakápolóként dolgozik, szerinte nagyon fontos a szakmai
továbbképzés, de ugyanilyen fontosak lennének a tréningek, a szupervíziók
is.
Szalai József megkérdezte, hogy szerinte mekkora problémamegoldó
képességgel rendelkezik.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy elkerülhetetlenek szakmai téren a
problémák, de következetes embernek tartja magát.
Szalai József megkérdezte, hogy ha két szóval kellene válaszolni a
munkatársaival való kapcsolatáról.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy szerinte elsősorban a bizalmat
tartja fontosnak.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy a pályázati anyagában írt lépcsőzetes
munkakezdéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tenne.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy a szakmai vezetőkkel egyeztetett
és ők is problémaként jelezték, hogy az ellátottak tekintetében nem elég az az
idő, amit ellátásukra a jelenlegi finanszírozás megenged, ezért el lehetne a
lépcsőzetes
munkakezdéssel
kapcsolatban
gondolkodni,
mivel
az
ellátottaknak az esti időben is szükségük lenne gondozásra.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy mit ért a civil szervezetekkel való
kapcsolattartáson.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy civil szervezeten például a Kalász
Egyletet értette, akik minden héten a Barát utcai otthonban megjelennek,
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imaórát tartanak, sokat segítenek az ott élő demens betegek mentális
állapotán. Nagyon fontosnak tartja a családias légkört, amihez a
hozzátartozókkal való kapcsolattartás szükséges, vagy itt említené meg a
Tarczy Lajos Általános Iskola tanulóit, akik nagyon sok rendezvényen
műsorral kedveskednek a gondozottaknak. Kutató munkával találhatnak
még civil szervezeteket, akik önként felajánlanák segítségüket, így még
tágasabb lenne az a társadalmi kör, ami kapocs lehetne az idős, egyedül élő
emberek részére.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy szerinte melyik az a
intézményben, amelyet véleménye szerint meg kellene erősíteni.

terület

az

Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy legnagyobb rálátása az idősotthoni
ellátásra van, de úgy gondolja, hogy 13 szolgáltatás ellátása közül
képtelenség, hogy minden a maximumon működjön, véleménye szerint
fontos az eddig elért színvonal fenntartása.
Szirbek Rita megkérdezte, hogy az eddig életében mire a legbüszkébb.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy elsősorban a gyermekeire a
legbüszkébb.
Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy a pályázat elnyerése esetén mi lesz a
legnagyobb feladat a számára, mit fog a legnehezebben megélni.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy elsősorban azoknak a
szakellátásoknak a mélyebb ismerete, amelyek most jelenleg távolabb állnak
tőle pld. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás.
Dr. Vörös Ibolya megkérdezte, hogy milyennek látja a kórház, mint
betegellátó egység és a szociális ellátó rendszer kapcsolatát, mi az amelyen
javítani kellene.
Szalainé Tihanyi Andrea elmondta, hogy ő úgy gondolja, hogy a kórházzal
való kapcsolatuk nagyon jónak mondható, nagyon szorosan, nagyon
hatékonyan, gördülékenyen tudnak együtt dolgozni és reméli a jövőben is így
lesz.
Venczel Csaba elmondja, hogy ő is nagyon jónak tartja a pályázatot, mindig
csak jót hallott munkájáról, mivel rendszeres látogatója az otthonnak.
Kelemen Gyuláné elmondta, hogy neki is csak jó tapasztalatai vannak,
mivel ő is gyakran jár az otthonban, mindenki szereti, őt mindig mosolyog,
nagyon jó kapcsolatot tart a kollégáival, a gondozottakkal és azok
hozzátartozóival.
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Pingiczer Sándor elmondta, hogy amit az előző pályázati anyagból hiányolt,
azt megtalálta ebben a pályázatban, nagyon jó és sikeres munkának tartja.
Dr. Vörös Ibolya megköszönte a pályázók beszámolóját.
Ezt követően a bizottság szavazott a pályázók alkalmasságáról:

Simon Margit pályázót

0 igen
8 nem
1 tartózkodás mellett a magasabb vezetői állás
betöltésére alkalmasnak tartja.

Szalainé Tihanyi Andreát
pályázót

9 igen
0 nem
0 tartózkodás mellett a magasabb vezetői állás
betöltésére alkalmasnak tartja.
k.m.f.

Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
jegyző

Dr. Vörös Ibolya sk.
bizottsági elnök

