
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat területi védőnői álláspályázat kiírására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

  Kiss Balázsné személyügyi előadó 

Véleményezi:  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám 9138 /2014. 

Mell.:  pályázati kiírás 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) pontja alapján a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői 

ellátásról. 

 

Polgár Város Védőnői Szolgálatánál 3 fő területi védőnői álláshely van az Anya-Csecsemő és 

Gyermekvédelmi Tanácsadóban, valamint 1 fő iskola védőnőként áll alkalmazásban. 

 

Az egyik területi védőnői körzetből a munkavállaló - teljes munkaidős határozott időre szóló -  

munkaviszonya 2014. december 6-val közös megegyezéssel megszűnt. A feladat ellátását 

megoldani szükséges. 

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdés a), 

valamint b) pontja a nyilvános pályázat közzétételi rendjét szabályozza, ezért 2008. január 1-

jétől a pályázati felhívásokat a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 

Képzési Központ Közigállás Álláslehetőségei között, a www.kozigallas.hu internetes oldalán, 

illetve a fenntartó székhelyén a helyben szokásos módon is közzé kell tenni, a város 

honlapján, a www.polgar.hu weboldalon. 

 

A pályázati kiírás az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben, valamint a csatolt pályázati 

kiírásban foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

 

Polgár, 2014. december 11. 

     Tisztelettel:     

Tóth József 

                     polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT 

……………/2014. (XII.18.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat területi 

védőnői álláspályázat kiírására” vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. 

évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Anya-Csecsemő és gyermekvédelmi Tanácsadó munkahelyre, 

területi védőnői munkakörbe az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.  

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József polgármester 

  

http://www.kozigallas.hu/
http://www.polgar.hu/


az előterjesztés 1. sz. melléklete 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet 

területi védőnő 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű – várhatóan 2016. október 1.  THGY, GYED, GYES időtartamára - . 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 4090 Polgár Hősök u. 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) 

ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek:  

- Főiskola, Egészségügyi Főiskolai karon szerzett védőnői oklevél 

- védőnői munkakörben – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a pályázó szakmai önéletrajza, a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló 

dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak 

postai feladóvevénye) Hozzájárulás a pályázat elbírálásban résztvevők betekintési 

jogához. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. február 2. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 22. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth József polgármester nyújt az 

52/573-511-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Polgár Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4090 Polgár, 

Barankovics tér 5.)  

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

9138/2014., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója által 

felkért Humánfeladatok és ügyrendi bizottság véleményezi. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 29-ig. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- www.polgar.hu – 2014. december 19. 

- PolgárTárs – 2015. január 10. 

http://www.polgar.hu/

