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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

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

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői, 

továbbá az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Jelenleg Polgár Város Védőnői Szolgálatánál 3 fő területi védőnő az Anya-Csecsemő és 

Gyermekvédelmi Tanácsadóban dolgozik, valamint 1 fő iskola védőnőként állt 

alkalmazásban.  

 

Tiszagyulaháza Önkormányzata 2015. július 1. napjával az iskola védőnő áthelyezését kérte. 

Jelenleg helyettesítéssel a feladatellátás megoldott. A folyamatos körzet ellátást 2015. október 

1-től kezdődően -  határozatlan időre szóló kinevezéssel – megoldani szükséges.  

 

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

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, 2015. július 16. 

       Tisztelettel: 

 

           Tóth   József 

          polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

……./2015. (VII.30.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat iskola védőnő 

munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására” szóló javaslatot és az alábbi határozatot 

hozta: 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi CLIV. törvény 152.  

 § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

XXXIII. törvény alapján  pályázatot  hirdet Anya-Csecsemő és Gyermekvédelmi 

Tanácsadó munkahelyre,  iskola védőnői munkakörbe, határozatlan időre szóló, 

közalkalmazotti jogviszony keretében, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 A pályázatok beérkezési határideje: 2015. augusztus 31. 16 óra 

 A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. szeptember 24-ig. 

 A védőnői állás betölthető: 2015. október 1. napjától. 

 Határidő:  értelemszerűen 

 Felelős:  Tóth József  

polgármester 

http://www.kozigallas.hu/

