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TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL
Előterjesztés
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat
Képviselő-Testület
2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére
15. Napirendi pont:
Tárgy:
Pályázat kiírása védőnői állás betöltésére.
Előterjesztő:
Varró István polgármester
Készítette:
Dr. Papp Antal
Mellékletek száma:
0 db
Tárgyalta:
nem tárgyalta bizottság
Az előterjesztés elfogadásához egy szavazás szükséges:
1. A határozathoz egyszerű szótöbbség
szükséges.
Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg a védőnői szolgálatban a védőnői állás betöltetlen, a pályázatunkat már többször
közzétettük az tavalyi évben és az idei évfolyamán. Legutoljára januárban-februárban a
pályázati felhívásra nem érkezett pályázat.
Bizakodtunk abban, hogy a problémánk megoldódik, de mindannyian tudjuk, hogy jelenleg
országos a probléma a védőnői állásokkal betöltetlensége. Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) állásfoglalása miatt a záróvizsgával rendelkező, de
diplomával még nem (nyelvvizsga hiánya) miatti védőnő foglakoztatása nem lehetséges.
A jelentkező pályázókkal többször egyeztetést folytatunk le a nyelvvizsga megszerzésével
kapcsolatosan, de sajnos a várakozásunk eredménytelen volt, így javaslom a pályázati kiírás
közzétételét az állás betöltésére. A legutolsó pályázat kiírása után még jelentkező sem volt. A
védőnői szolgálatban átmenetileg Németh Anna nyugalmazott védőnői látja el a feladatot 8
órában.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.
Tápiógyörgye, 2013. április 29.

Varró István
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Határozati javaslat

dr. Papp Antal jegyző

………./2013. (……..) pályázat kiírása védőnői állás betöltésére.
1.

A pályázat tartalma:
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
jelenleg helyettesítéssel ellátott védőnői szolgálat feladatainak ellátására:
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Körzetnagyság:
1,5 (1 körzet + 0,5 helyettesítés)
A munkavégzés helye: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat területén
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Szolgálati lakást szükség esetén tud az önkormányzat biztosítani
Pályázati feltételek:
- szakmai önéletrajz,
- védőnői diploma másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amelyet legkésőbb a döntés
meghozatalának napáig szükséges benyújtani,
- nyilatkozatok:
a) pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
b) valamint nyilatkozik pályázatának nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen történő
tárgyalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 10.
Varró István polgármesternél (tel.: 06 (53) 383-001)
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot tartalmazó zárt borítékban (a borítékon feltüntetve: „Védőnői pályázat”)
Postai úton vagy személyesen az alábbi címre:
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármestere
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatot a Képviselő-testület bírálja el.
A pályázatokat az Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezi.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.
Felelős:
Varró István polgármester
Közreműködik:
Dr. Papp Antal
Határidő:
2013. június 30.
2. A Képviselő testület megbízza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot Elnökét, hogy
intézkedjen, a pályázatok felbontásáról a jelentkezők anyagainak véleményezéséről illetve
a pályázok meghallgatásáról.
Felelős:
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Közreműködik:
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Dr. Papp Antal
Határidő:
2013. június 30.
Tápiógyörgye, 2013. április 29.
Varró István
polgármester
A határozatról értesül:
1.
2.
3.
4.
5.

Varró István polgármester
Pest Megyei Kormányhivatal
Dr. Papp Antal jegyző
Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke
Irattár

