
JEGYZŐKÖNYV 

a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 
magasabb vezetői állására kiírt pályázat 

bírálat előkészítő bizottság üléséről 

Helyszín: Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 1163 Bp. Havashalom utca 43. 
Időpont: 2016. február 15. 17. óraOl. perc 

Jelen van: 

Fenntartó képviseletében: 

Szász József alpolgármester 

Ács Anikó KIGYB elnök, 

Hotváth János KSB elnök 
Tóth Betty, a KKOSZ, 
mint szakmai szervezet képviseletében 

A Bizottság megállapítja, hogy a kiírásra öt pályázat érkezett. Pályázók: Benedek Ágnes, Joó 
Gyuláné. Varjú Vilmos, Víg Sándor, Villányi Péter. 

Pályázatnak való megfelelősség: 

Benedek Ágnes pályázata 

FELTÉTEL 
felsőfokú végzettség művelődésszervező 

^ 1 

szakirányú képesítés művelődésszervező 
Legalább 5 év szakmai tapasztalat 1999-től rendezvényszervező a 

helytörténet kapcsán, 2013-2016 
Közösségi Ház vezető Gödöllőn. 

Kiemelkedő közművelődési tevékenység 
Büntetlen előélet V 
Magyar állampolgárság •/ 

Eddigi szakmai tevékenységet bemutató 
részletes szakmai önéletrajz 

mellékelve •/ ^ 

Oklevélmásolat mellékelve V 

Vezetésre vonatkozó program mellékelve 
nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről mellékelve 

nyilatkozat a pályázati anyagba való 
betekinthetőségről 

mellékelve 

nyilatkozat zárt ülésről nvíit ülést kert 
j 
í 

nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról mellékelve ^ i 



ELŐNYT JELENT 
közművelődési intézményben szerzett vezetői 
gyakorlat 

a helytörténet kapcsán szerzett szakmai 
tapasztalat 

a XVI. kerület ismerete 
akkreditált, vezetési és államháztartási 
ismereteket nyújtótanfolyam, vagy felsőfokú 
szakirányú szakképesítés 

Joó Gyuláné pályázata 
FELTETEL 
felsőfokú végzettség művelődésszervező 

szakirányú képesítés művelődésszervező 
Legalább 5 év szakmai tapasztalat 1991-2006: Faluház-vezető, Iváncsa 
Kiemelkedő közművelődési tevékenység 
Büntetlen előélet 
Magyar állampolgárság •y 
Eddigi szakmai tevékenységet bemutató 
részletes szakmai önéletrajz 

mellékelve -/ 

Oklevélmásolat mellékelve , / 
Vezetésre vonatkozó program mellékelve 
nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről mellékelve 

nyilatkozat a pályázati anyagba való 
betekinthetőségről 

mellékelve 

nyilatkozat zárt ülésről nyílt ülést kért 

nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról mellékelve 
ELŐNYT JELENT 
közművelődési intézményben szerzett vezetői 
gyakorlat 

15 év 

a helytörténet kapcsán szerzett szakmai 
tapasztalat 

saját településén, munkakörében 

a XVI. kerület ismerete nincs információ 
akkreditált, vezetési és államháztartási 
ismereteket nyújtótanfolyam, vagy felsőfokú 
szakirányú szakképesítés 

Varjú Vilmos rendelkezik diplomával, de az nem szakirányú. Szakirányú diploma hiányában 
a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § -a alapján akkor felel meg egyéb végzettség, ha 
„nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával" 
rendelkezik a jelölt. így pályázata nem tekinthető érvényesnek. 



Víg Sándor pályázatában gimnáziumi érettségi bizonyítvány másolatot és önéletrajzot csatoll. 
így pályázata formai okokból nem tekinthető érvényesnek. 

Villányi Péter pályázata 
FELTETEL 
felsőfokú végzettség Külker. Üzemgazdász, Népzajz szak, 

Etnográfus 
V 

szakirányú képesítés néprajz, etnográfus V 
Legalább 5 év szakmai tapasztalat 1979-2014: többféle állásban vagy 

önkéntesként, kutatóként. 
Kiemelkedő közművelődési tevékenység V 

Büntetlen előélet V 

Magyar állampolgárság 
Eddigi szakmai tevékenységet bemutató 
részletes szakmai önéletrajz 

mellékelve 

Oklevélmásolat mellékelve V 

Vezetésre vonatkozó program mellékelve 
nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről mellékelve 

V 

nyilatkozat a pályázati anyagba való 
betekinthetőségről 

mellékelve 

nyilatkozat zárt ülésről 
• 

nyílt ülést kért 

nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról mellékelve 
ELŐNYT JELENT 
közművelődési intézményben szerzett vezetői 
gyakorlat 

a helytörténet kapcsán szerzett szakmai 
tapasztalat 

2013-2014: Zugló,, helytörténeti kutató. V 

a XVI. kerület ismerete A helytörténeti munkát ismeri, követi. 
akkreditált, vezetési és államháztartási 
ismereteket nyújtótanfolyam, vagy felsőfokú 
szakirányú szakképesítés 

A bizottság meghallgatta a pályázót, és a következő javaslatot teszi: 

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának a Kertvárosi Helytörténeti és 
Emlékezet Központ magasabb vezetői megbízására kiírt pályázat döntés előkészítő 
bizottsága megállapítja, hogy a pályázati kiírásra öt pályázat érkezett. 
Varjú Vilmos rendelkezik diplomával, de az nem szakirányú. Szakirányú diploma 
hiányában a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § -a alapján akkor felel meg egyéb 
végzettség, ha „nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú 



munkaköri szakvizsgával" rendelkezik a jelölt. Ezért a Bizottság javasolja, hogy a 
Képviselő-testület pályázatát nyilvánítsa érvénytelennek. 
Víg Sándor pályázatában gimnáziumi érettségi bizonyítvány másolatot és önéletrajzot 
csatolt. Ezért a Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület pályázatát nyilvánítsa 
érvénytelennek. 
Benedek Ágnes, Joó Gyuláné és Villányi Péter pályázata érvényes. 

A Bizottság meghallgatásra javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 
Képviselő-testületének Benedek Ágnes, Joó Gyuláné és Villányi Péter pályázókat a 
Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ magasabb vezetői feladatainak 
ellátására kiírt pályázat kapcsán. 


