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Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 25. napján tartandó testületi ülésére
Tárgy: védőnő határozott idejű helyettesítésére pályázat kiírása
Előkészítette: Szolga Angéla ig.csop.vez.
Előterjesztő: Tömör István polgármester
Melléklet:

Tisztelt Képviselő-testület!
A védőnői körzet feladatellátását végző védőnő, Sallai Judit szülési szabadságra megy
előreláthatólag 2016. április végéig szeretne dolgozni. Gyermekével 3 évig szeretne otthon
lenni.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a védőnői
ellátás mint egészségügyi alapellátás az önkormányzatok kötelező feladata.

A környező települések védőnőivel illetve a területő fővédőnővel is felvettük a kapcsolatot a
helyettesítés ügyében, de hosszútávra a feladatot nem tudják vállalni.
A megüresedő állásra a hátározott időre szóló pályázat kiírása a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján szükséges.
A pályázat meghírdetése a KÖZIGÁLLÁS-on történik, valamint egyidejűleg a balatonkenesei
honlapon is közzétesszük. A pályázat szövegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Javaslom a védőnői állás betöltésére a határozott idejű pályázati kiírás közzétételét.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatban
foglaltak elfogadására.
Balatonkenese, 2016. február 22.
Tömör István
polgármester

Határozat-tervezet:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016. (……..) határozata

a védőnő helyettesítéséről szóló határozott idejű álláspályázat kiírásáról

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet a
határozat mellékletét képező pályázati kiírásnak megfelelően a 2016. április 30-tól
megüresedő védőnői szolgálat határozott időre szóló feladatainak ellátására.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedjen.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős:Tömör István polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettesítés céljából (gyes, gyed idejé) –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott
feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- Főiskola, Egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal
egyenértékűnek elismert oklevél,
- büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
szakképesítést igazoló okirat másolata,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést
kér
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2016. május 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tömör István polgármester nyújt, a
88/481-088 29-es mellék as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni védőnő álláspályázat.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testület bírálja el a pályázat
benyújtási határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 28.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 29.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

