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ELŐTERJESZTÉS 

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2013. június 18-ai rendes ülésére 

 
Hiv. szám: 3330/2013.  Tárgy: Javaslat védőnői pályázat kiírására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2011. május 1. napi hatállyal Dunavarsány mind a négy védőnői álláshelye betöltésre került.  
Az I. számú körzetben 2012. január 1. napjától létesített közalkalmazotti jogviszonyt – a Képviselő-
testület döntése alapján - Vízhányó Anita védőnő.  

2012. november végén a közalkalmazott kérelemmel fordult a munkáltatóhoz, hogy 2013. 
január 1-jétől 2013. június 30-ig fizetés nélküli szabadságot szeretne igénybe venni, mely 
engedélyezve lett úgy, hogy egy másik védőnő látta el helyettesítéssel a területet. 2013. május 
közepén, személyes megkeresés alkalmával a közalkalmazott kérelmezte jogviszonyának 2013. június 
30. napi hatállyal, közös megegyezéssel történő megszűntetését.  

Fentiekre tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak 
végrehajtási rendelete vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve, pályázat kiírása vált szükségessé 
területi védőnői álláshely betöltésére.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával a pályázati 
kiírásról dönteni szíveskedjen.  
 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a) pályázatot hirdet védőnői állás betöltésére jelen határozat meghozatalát segítő 
előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pont szerinti pályázati felhívást az Egészségügyi 
Közlönyben, a Nemzeti Közigazgatási Intézet (KSZK) honlapján, a Dunavarsányi 
Napló következő számában, valamint helyben szokásos módon jelentesse meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 Humánpolitikai Bizottság 
  
Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea humánpolitikai előadó 
 
Dunavarsány, 2013. június 6. 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 

Az előterjesztés törvényes:  
dr. Szilágyi Ákos 

       jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Pályázati felhívás 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet „védőnői” állás 
betöltésére. 
 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevél vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevéllel   
 
Előnyt jelent 
- védőnői gyakorlat 
- helyismeret 
 
A pályázathoz csatolni kell: 
- önéletrajz 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát 
- referenciák 
 
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Ellátandó feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben 
meghatározott védőnői feladatok. 
 
Munkavégzés helye: Egészségház, 2336 Dunavarsány, Habitat u. 22-24. 
 
A pályázat beadási határidője: a megjelenéstől számított 15 nap.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: az NKI (KSZK) honlapján való megjelenéstől számított 30 
nap, de legkésőbb az érvényes pályázat benyújtásától számított 30 nap. 
  
Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal  
A teljes munkaidejű közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel. 
 
Dunavarsány Város Önkormányzata szolgálati lakást nem tud biztosítani.  
 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenné és eredménytelenné 
nyilvánítására.  
 
A pályázatot zárt borítékban, Bóna Zoltán Dunavarsány Város Polgármesteréhez kell 
benyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.  
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „védőnői pályázat”. 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Önkormányzatánál, a 06-24-521-
041-es telefonszámon.  
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