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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. április 12-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szam: DV/1359-4/2022. Tárgy: Javaslat védönöi pályázat elbirálására és új pályázat kiirására

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyóné Tóth Cecília területi védőnő 2021 áprilisában kérelemmel fordult a Képviselö-testület
felé, melyben kérte a város meglévő négy védönoi körzetének módosítását, illetve a folyamatosan
növekvö gyermeklétszám fígyelembevételével egy új védőnöi körzet kialakitását. A védőnö kérelmét a
Pest Megyei Konnányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya szakmailag,
írásban támogatta. A Képviselő-testűlet a 100/2021. (VII. 13.) számú határozatával döntött az új, V.
számú védőnoi körzet kialakításáról és az ahhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekröl, amelyeket a
2022. évi költségvetés terhére biztosítja. Az új védonöi körzet és az ezzel járó körzetmódosításra
vonatkozó szakmai véleményezési eljárást a Hivatal 2021 augusztusában elinditotta. A szakmai vélemény
alapján a Képviselö-testület a 132/2021. (X. 12.) számú határozatával döntött a 2022. január 1-jei,
Dunavarsány Város közigazgatási terűletét lefedő 5 védönöi körzet meghatározásáról.

Tekintettel a fentiekre a személyi feltételek biztosítása érdekében Dunavarsányi Város
Önkormányzata pályázatot írt ki - immár 2. alkalommal - Dunavarsány V. számú védőnői körzet
álláshelyének betöltésére.

Az új pályázati kiírás 2022. febmár 25. napjánjelent meg először a Közigazgatási állásportálon. A
pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 28. napja volt. A benyújtási határidőig pályázat nem
érkezett. Az előző pályázati eljárás során Sárközi Dóra nyújtott be pályázatot, akinek a pályázata
nem felelt meg, mivel a védőnői oklevél kiadásának feltétele a nyelwizsga-kötelezettségének
teljesítése. Mivel nincs nyelwizsgaja, így a védonői oklevelét nem tudja kézhez kapni. Tájékoztatása
szerint a nyelwizsgáját február végén sajnos újra nem sikerült megszerezni, ezért nem tudta a
pályázatát benyújtani. A pályázó tájékoztatta az Onkoraiányzatot, hogy április végén van új
vizsgaidöpontja, fgy május közepére kiderül, hogy diplomáját meg tudja-e igényelni, és pályázatát be
tudja-e újra nyújtani. Egyéb pályázat most sem érkezett.

Fentiekre tekintettel kijelenthető, hogy nincs olyan pályázó, aki a közeljövőben, mint területi
védőnő el tudná látni az új, V. számú védőnői körzet feladatait, így szükséges a védőnői állás
betöltésére vonatkozó pályázat eredménytelenné nyüvám'tása és a pályázat újlróli kiírása.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy a fentiek alapján az elöterjesztésben foglaltakat
megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.



Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Őnkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Dunavarsány V. számú védőnői korzetének védőnői állásra kiírt pályázatot

eredménytelenné nyilvánitja.
b) pályázatot ír ki a Dunavarsány Város Önkormányzat Védőnői Szolgálat védőnői

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

c) felkéri a Polgármestert, 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 minősftett többséget igényel.

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

Az előterjesztést készítette: Horváth Andrea humánpolitikai ügyintézö

Melléldet: Pályázati felhívás

Dunavarsány, 2022. március 29.
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PÁLYÁZATI FELHtVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselö-testűlete oályázatot hirdet "védőnői" állás
betöltésére.

Pályázati feltételek:

magyar állampolgárság
büntetlen elöélet
föiskolai védönoi oklevél

Előnyt jelent

védönöi gyakorlat
helyismeret
kamarai tagságról szóló igazolás

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

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

EIlátandó feladatok: A területi védőnöi ellátásról szóló 49/2004. (V. 21. ) ESzCsM rendeletben
meghatározott védönöi feladatok.

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

A pályázat beadási határidej'e: megjelenést követö 30 nap

A pályazat elbírálásának határideje: pályázat beadási határidejét követö Képviselö-testületi ülés

Az állás betölthető: Az elbírálást követöen azonnal.

A teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszony egészségügyi szolgálati munkaszerződéssel
jon létre, határozatlan időre, 3 hónapos próbaidővel.

A Dunavarsány Város Önkonnányzata szolgálati lakást nem tud biztosítani.
A pályázat kiirója fenntartja magának ajogot a pályázat érvénytelenaé és eredményteleimé nyilvánítására.

A pályázatot zárt boritékban, a Dunavarsány Város Polgármesteréhez (Gergöné Varga Tünde) kell
benyújtani az alábbi címre: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: "védönői pályázat".

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


