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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2017. július 24-én (hétfőn) 11,00 óra 
 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1.) Pályázati kiírás a II. számú védőnői körzet védőnői munkakör betöltésére 
 Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 

Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 

Z a g y v a r é k a s, 2017. július 18. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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Előterjesztés 
Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2017. július 24-ei ülésére 
Pályázat kiírása a II. számú Védőnői Körzet védőnő munkakörére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 152.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői 
ellátásról. A területi védőnői ellátást az OEP finanszírozza. 

Zagyvarékas Községben a Védőnői Szolgálat munkáját a II. számú körzetben Berta Mónika 
védőnő látta el 2015. október 1. óta.  

Berta Mónika megváltozott életkörülményeire tekintettel kérte áthelyezését Csömör 
településre 2017. szeptember 1. napjával. 

Az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet 
3. melléklete tartalmazza a II. számú védőnői körzet működési területét.  

A megnövekedett feladatok és megfelelő munka elvégzése érdekében javasolom a II. számú 
Védőnői Körzet védőnői munkakörére pályázat kiírását a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján. 

A védőnők képesítési előírásait és feladatait a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. 
(V.21.) ESzCsM rendelet tartalmazza. 

A Kjt. 20/A.§ (4) a), valamint b) pontja a nyilvános pályázat közzétételi rendjét szabályozza, 
ezért a pályázati felhívást a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, illetve a 
fenntartó székhelyén a helyben szokásos módon is közzé kell tenni, a község honlapján, a 
www.zagyvarekas.hu weboldalon. 

A pályázati kiírás az előterjesztéshez csatolva. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben, valamint a csatolt pályázati 
kiírásban foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

Zagyvarékas, 2017. július 18. 
Jánosi József 
polgármester 
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Határozati javaslat 

……../2017. (VII.24.) sz. képviselő-testületi határozat 

a II. számú védőnői körzet védőnő álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997.évi CLIV. törvény 
152.§ (1) bekezdésben biztosított hatáskörében – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992.évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire – pályázatot hirdet a II. számú 
védőnői körzet védőnő munkakör betöltésére a mellékelt pályázati kiírás szerinti tartalommal. 

A pályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, az önkormányzat 
hirdetőtábláján és hivatalos honlapján közzé kell tenni. 

Felelős: Jánosi József polgármester 

Határidő: 2017. július 27. 

 
A határozatról: 
 

1. Jánosi József polgármester 
2. Rédei Róbert jegyző 
3. Képviselő-testület tagjai 

értesül 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

Zagyvarékas Község Önkormányzata 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet 

Védőnői 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye,5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 9. 
 
A munkakörébe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet szerinti védőnői 
feladatok, valamint az iskolai egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben 
foglalt óvodai és iskola egészségügyi védőnői feladatok ellátása Zagyvarékas községben. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola, védőnői oklevél 
 magyar állampolgárság 
 büntetlen előélet 
 cselekvőképesség 
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A pályázat elbírálásánal előnyt jelent: 
 

 védőnői munkakörben betöltött – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 egészségügyi kiskönyv 
 szakmai és személyes önéletrajz 
 nyilatkozatok: 
a) a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez. 
b) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt, vagy 

zárt ülést kér. 
 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánosi József polgármester nyújt, a 
56/540-020-as telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak Zagyvarékas Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szerepelő azonosító számot: 2643/2017, valamint a munkakör megnevezését: 
védőnő 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a képviselő-testület a pályázat beadását követő 
soron következő ülésén hallgatja meg, és dönt. A döntést követően minden pályázó értesítést 
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kap. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés három hónapos próbaidő kikötésével történik. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

 Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. július 25. 
 www.zagyvarekas.hu -2017. július 25. 

 




