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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. május 17-én megtartott  ülésén a 

71/2017.(V.17.) számú határozatával döntött, a GYES-en lévő területi védőnő álláshelyének 

pályázati kiírásáról. 

 

A pályázati kiírás - a fenti határozat  alapján - a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ Közigállás álláslehetőségei között a  www.kozigallas.hu 

weboldalon. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16. volt. 

 

A területi védőnői állás betöltésére kettő pályázat érkezett, amelyek Kiss Balázsné 

személyügyi előadónál megtekinthető.  

 

A pályázat tartalmának összegzése: 

 

Név  Lakcím Iskolai végzettség 

Barta Zsanett 

Éva 

 4220 Hajdúböszörmény 

Dobó István u. 11. 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 

Védőnői szak, Nyíregyháza 

Juszkó Józsefné  3580 Tiszaújváros 

Munkácsy M. u. 3. 2/3 

2003-ban végzett a Miskolci Egyetem 

Egészségtudományi Intézet Védőnői 

szakán, 2013-ban szerzett csecsemő- és 

gyermeknevelő-gondozó végzettséget a 

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 

Felnőtt képzési karán 

 

Barta Zsanett Éva pályázó rendelkezik a pályázati kiírásban feltételként megjelölt szakirányú 

felsőfokú végzettséggel, tanulmányi kötelezettségeinek 2013. évben tett eleget.  

 

Munkahelyi tapasztalatok: 

2013. októbertől – 2015. októberig Hajdúdorog Város Önkormányzata területi védőnő. 2015. 

októbertől jelenleg is GYES-en van.   

 

Barta Zsanett Éva pályázó a területi védőnői állást gyermeke bölcsődébe íratása és szoktatása 

miatt 2017. szeptember 1-től tudja betölteni. 

 

Barta Zsanett Éva hozzájárult a pályázatának elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

valamint a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez. Pályázó nyilatkozott 

arról, hogy a pályázatának elbírálására nyílt ülés keretében kerüljön sor, amelyen személyesen 

részt kíván venni. 

 

http://www.kozigallas.hu/
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Juszkó Józsefné pályázó rendelkezik a pályázati kiírásban feltételként megjelölt szakirányú 

felsőfokú végzettséggel.  

 

Juszkó Józsefné munkahelyi tapasztalatai: 

- A főiskola elvégzését követően 2003-tól Prügyön védőnőként vállalt munkát.  

- 2004-től Újtikos-Tiszagyulaházán védőnőként helyezkedett el. 

- 2005-2008 között gyermeke születése miatt nem volt állásban.  

- 2009-től kezdődően gyermekfelügyelőként dolgozott.  

- 2011. márciustól 2013. márciusig Tiszapalkonyán a Védőnői Szolgálatnál védőnő volt.  

- 2013. március 1-től 2014. március 31-ig baby-sitterként dolgozott.  

- 2014. április 1-től 2014. december 6-ig Polgár Város Önkormányzatánál védőnőként 

állt alkalmazásban, kérésére a munkaviszonya közös megegyezéssel szűnt meg.  

- 2015. január 5-től 2015. január 18-ig a Karakter Alapítvány „Tanoda” Családi 

Napköziben Tiszaújvárosban kisegítő kisgyermeknevelőként dolgozott.  

- 2015. január 19-től 2016. július 31. munkanélküli volt, de baby-sitterként vállalt 

munkát.  

- 2016. augusztustól jelenleg is Tiszaújvárosban a Nikodemus Idősek Otthonában 

közfoglalkoztatottként, szociális gondozó-ápolóként dolgozik. 

  

Juszkó Józsefné hozzájárult a pályázatának elbírálásában résztvevők betekintési jogához, 

valamint a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez. 

 

Pályázó nyilatkozott arról, hogy a pályázatának elbírálására nyílt ülés keretében kerüljön sor, 

amelyen személyesen részt kíván venni. 

 

Juszkó Józsefné pályázatát, azért nem javasoljuk támogatni, mivel 2014. április 1-től 

határozott idejű munkaviszonyban állt önkormányzatunknál, melyet saját kérésére, közös 

megegyezéssel szüntettük meg. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § /2/ b. 

pontja alapján a Képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére, választás, kinevezés, 

felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és 

állásfoglalást igénylő személyügy tárgyalásakor. 

 

A pályázatokat  a  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság véleményezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, 

véleményével, javaslatával kiegészíteni szíveskedjen. 

Polgár, 2017. június 16. 

     Tisztelettel:   

         

         Tóth   József 

polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

..…/2017. (VI. 22.) sz. határozati javaslat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Anya-Csecsemő és 

Gyermekvédelmi Tanácsadó munkahelyre, határozott időtartamra, területi védőnői 

munkakörre beérkezett pályázatot és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a területi védőnői álláspályázat kiírására érkezett Barta Zsanett 

Éva 4220 Hajdúböszörmény Dobó István u. 11. .szám alatti lakos pályázatát fogadja 

el.  

 

 Az állás betölthető: 2017. szeptember 1. napjától. A közalkalmazotti jogviszony  

   időtartama határozott időre, 2019. november 19-ig szól. 

 

 Illetmény megállapítása: a Kjt. 61. §. f.) pontja alapján „..F fizetési osztályba a  

 főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör.”-re a  

            vonatkozó jogszabályok szerint történik. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázati eljárás eredményéről a  

 pályázókat értesítse, valamint arra, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést  

 tegye meg.  

 Határidő:  2017. június 23.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 


