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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2022. február 8-ai rendes, nyüt ülésére

Hiv. szám: DV/1359-2/2022. Tárgy: Javaslat védönői pályázat elbírálására

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyóné Tóth Cecília teriileti védönö 2021 áprilisában kérelemmel fordult a Képviselö-testület
felé, melyben kérte a város meglévo négy védönöi körzetének módosítását, illetve a folyamatosan
növekvő gyermeklétszám figyelembevételével egy új védőnői körzet kialakítását. A védöno kérelmét a
Pest Megyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakmailag,
Irásban támogatta. A Képviselő-testület a 100/2021. (VII. 13. ) számú határozatával döntött az új, V.
számu védönői körzet kialaki'tásáról és az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekröl, amelyeket a
2022. évi költségvetés terhére biztosítja. Az új védőnői körzet és az ezzel járó körzetmódosításra
vonatkozó szakmai véleményezési eljárást a Hivatal 2021 augusztusában elindította. A szakmai vélemény
alapján a Képviselő-testület a 132/2021. (X. 12. ) számú határozatával döntött a 2022. január 1-jei,
Dunavarsány Város közigazgatási teriiletét lefedő 5 védönői körzet meghatározásáról.

Tekintettel a fentiekre a személyi feltételek biztositása érdekében Dunavarsányi Város
Onkormányzata pályázatot írt ki Dunavarsány V. számú védönöi körzet álláshelyének betöltésére.

A pályázati kiirás 2021 októberében jelent meg eloször a Közigazgatási állásportálon, illetve az
Önkormányzat honlapján. A pályázatok benyújtási határideje: 2021. november 19. napja volt. a
benyújtási határidőig 1 pályázat érkezett. A pályázó az elbirálási határidö elött, 2021. december 7-én
irásban jelezte, hogy a betöltendö állást leghamarabb 2022 szeptemberében tudná ellátni. Fentiekre
tekintettel a Képviselő-testület a 181/2021. (XII. 14.) számú határozatával a kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánította, majd ezzel egyidejűleg újra kiirta a pályázatot az állásra. A pályázati
kiirás2021. december 18-ánjelentmeg, abeadásihatáridő2022.január21. napjavolt.

A benyújtási határidőig egy pályázat érkezett Onkormanyzatunkhoz.

Sárközi Dóra pályázata a kiírásban foglaltaknak jelen pillanatban nem felel me .
2022. január 18-án, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségügyi gondozás és

prevenció alapképzési szakán tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett), a
záróvizsga-bizottság elött sikeres záróvizsgát tett. Védőnoi oklevél kiadásának feltétele a nyelwizsga-
kötelezettségének teljesítése. A pályázó jelezte, hogy az írásbeli nyelwizsgája már megvan, a szóbeli
vizsgájára február 25-én kerül sor, melynek eredménye kb. 3 hét elteltével lesz meg, majd ezt követően
tudja a Miskolci Egyetemnél kezdeményezni a védőnői oklevelének kiadását, mellyel lesz képesített a
munkakör ellátására. Igyjelen pillanatban a munkakört nem hidja ellátni, mivel a munkakör betöltéséhez
szükséges iskolai végzettségét igazoló oklevéllel még nem rendelkezik.

Fentiekre tekintettel kijelenthető, hogy nincs olyan pályázó, aki 2022. máreius 1. napjától, mint
területi védőnő el tudná látni az új, V. számú védőnői körzet feladatait, igy szükséges a védőnői
állás betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírása.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalni, és a határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány V. számú védőnői körzetének védőnői állásra kiírt pályázatot

eredménytelenné nyilvánítja.
b) pályazatot ír ki a Dunavarsány Város Onkormányzat Védőnői Szolgálat védőnői

munkakörének ellátására a határozat meghozatalát segítő előterjesztés mellékletét képező
pályázati felhívás szerint, tekintettel arra, hogy az előzőekben kiírt pályázatot
eredménytelenné nyilvánította.

c) felkéri a Polgarmestert, hogy az b) pont szerinti pályázati felhívást a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán tegye közzé.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea humánpolitikai űgyintézo

MeIIéldet: Pályázati feüiivás

Dunavarsány, 2022. február 1.
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PÁLYÁZATI FELHtVÁS

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet "védőnői állás
betöltésére.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság
büntetlen előélet
főiskolai védőnői oklevél

Előnyt jelent

védőnői gyakorlat
helyismeret
kamarai tagságról szóló igazolás

A pályázathoz csatolni kell:
fényképes szakmai önéletrajzot,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyftvány (vagy annak megkéréséröl szóló bizonylat)
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájáml a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefilggő kezeléséhez,
pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e pályázatának zárt ülésen történö tárgyalását.

Bérezés: Az illetmény és a juttatások megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvényben és az 528/2020. (XI.28.) sz. Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Ellátandó feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben
meghatározott védőnői feladatok.

Munkavégzés helye: Egészségház, Védőnői Szolgálat 2336 Dunavarsány, Habitat u, 22-24.

A pályázat beadási határideje: 2022. április 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. áprilisi rendes Képviselő-testületi űlés

Az állás betölthető: Az elbirálást követően azonnal.

A teljes munkaidős egészségügyi szolgalati jogviszony egészségiigyi szolgálati munkaszerződéssel
jön létre, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel.

A Dunavarsány Város Onkormányzata szolgálati lakást nem tud biztositani.
A pályázat kiírója feimtartja magának ajogot a pályázat érvénytelemié és eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázatot zárt borítékban, a Dunavarsány Város Polgármesteréhez (Gergőné Varga Tünde) kell
benyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, KossutíiL. u. 18.

Kérjük a boritékon feltüntetni a munkakör megnevezését: "védőnöi pályázat".

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Dunavarsány Város Onkormányzatánál, Horváth Andrea
humánpolitikai elöadónál, a 06-24-521-040-es telefonszámon.


