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Előterjesztés címe és tárgya: Védőnői álláshelyre pályázat újbóli kiírása 

 

 

 

 
Tárgykört rendező jogszabály: 
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 
 
  

 

Előterjesztő:    Bárányos Csaba polgármester 
Az előterjesztést készítette: Dr. Fehér Diána aljegyző 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. november 26-i ülésen a képviselőtestület határozatban döntött arról, hogy a 
megüresedett védőnői munkakör betöltésére (Molnárné Bagi Ágnes védőnő másik védőnői 
körzetben létesített munkaviszonyt) pályázatot ír ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján.  
 
A pályázatok benyújtási határideje (a megjelenést követő 15. nap) 2014. december 17-én 
lejárt, a határidőig nem nyújtott be senki pályázatot.  
 
Új pályázat kiírására van szükség a megüresedett álláshelyre. 
 
Az új pályázati kiírás az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
 Kérem az előterjesztés megvitatását a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 

 
Tabajd, 2015. január 19. 
 
                                                                                            Bárányos Csaba 
                                                                                               polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat : 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

……/2015. (I.29. ) számú határozata 
 

 a területi védőnői munkakör betöltésére pályázati kiírásról   
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a területi védőnői 
munkakör betöltésére pályázatot ír ki.  (Az elfogadott pályázati kiírás a határozat melléklete.) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabajd Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A § alapján, pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére. 

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Fejér megye, Tabajd, Felcsút, Mány Község közigazgatási területe, 
Tabajd védőnői rendelő 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott területi védőnői feladatok. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Igény esetén az 
önkormányzat a védőnő részére szolgálati lakást tud biztosítani. 

Pályázati feltételek: 
•Főiskola, védőnői oklevél, 
•magyar állampolgárság 
•cselekvőképesség 
•büntetlen előélet 
•felhasználó szintű MS Office ismeretek 
 

 A pályázatnál előnyt jelent: 
•Szakmai gyakorlat 
•B kategóriás jogosítvány 
•Saját gépkocsi 

Elvárt kompetenciák: 
•Kiváló szintű kommunikációs készség, 
•Kiváló szintű problémamegoldó készség, 
•Önálló munkavégzési képesség, 
•Empátia,  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
•szakmai önéletrajz 
•iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 
•3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény) 
•írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. március 1. 
napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 15. nap 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárányos Csaba polgármester nyújt, a 



20/473-1050-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•Postai úton, a pályázatnak Tabajd Község Önkormányzata címére történő megküldésével 
(8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: 
„területi védőnő pályázat”. 

•Személyesen: Bárányos Csaba polgármester, Fejér megye, 8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen. A formai és tartalmi 
feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A 
döntés a pályázati anyag és az interjún tapasztaltak alapján születik meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidőt követő legközelebbi testületi 
ülésen. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat közzétételének helye:    www.kozigallas.gov.hu; www.felcsutihivatal.hu; 
www.tabajd.hu; Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Tabajdi Kirendeltségének 
hirdetőtáblája, valamint a Fejér Megyei Hírlap. 

A pályázat publikálásának időpontja: 2015. február 3.  

 
 
 


