Izsák Város Polgármesterétől.

Előterjesztés
A Képviselő-testület 2015. június 30-án tartandó ülésére
Tárgy: Pályázat kiírása védőnői álláshelyre.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt év december 2-án 96/2014.(12.02.) számú határozatával a Képviselő-testület
pályázatot írt ki a 2. számú védőnői körzet álláshelyére, azonban akkor nem volt jelentkező.
Most azonban van remény, hogy helyi lakos alkalmazására kerüljön sor, mivel a szükséges
iskolai végzettséget megszerezte és 2015. szeptember 1-jétől alkalmazásának nincs akadálya.
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM. Rendelet 5.§ (3) bekezdése
értelmében a területi védőnő által a körzetében az ellátható gondozottak száma nem
haladhatja meg a 750 pontértéket. A jelenlegi állapot szerint a pontértékek alapján a
településen két körzeti védőnő alkalmazása szükséges. Javasolom az alábbi pályázat kiírását:

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki az 2. számú védőnői körzet
álláshelyének betöltésére.
Munkakör és beosztás: területi védőnő.
Ellátandó feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM. rendeletben
meghatározottak.
Pályázati feltételek:
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy azzal egyenértékűnek
elismert oklevél,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
- MESZK tagság,
- működési nyilvántartás
- helyben lakás, saját tulajdonú személygépkocsi és vezetői engedély a területi feladatok
ellátásához.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajzát,
- büntetlen előéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát,
- képesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,
- a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumot,
- működési nyilvántartásról másolatot,
- MESZK tagsági igazolást,
- hozzájárulást a pályázati anyag elbírálásában résztvevőknek a megismeréshez,
- saját személygépkocsi és vezetői engedély meglétét igazoló okirat másolata.

-2A pályázat benyújtásának határideje: A személyügyi központ internetes oldalán történő
közzétételtől számított 30 nap.
A pályázatot közzé kell még tenni az Izsáki Hírek önkormányzati lapban és az Izsáki
Televízió hirdetési rovatában. A benyújtási határidő számításánál a személyügyi központ
internetes honlapján történő időpontot kell figyelembe venni.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülésen, de legkésőbb
az attól számított 30 napon belül a Képviselő-testület dönt.
Az állás betölthető: Az elbírálást követő hónap 1. napjától.
Kinevezés időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidővel.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Foglalkoztatás helye: Bács-Kiskun Megye 6070. Izsák Bajcsy u. 5.
Illetmény és juttatások:: a közalkalmazotti törvény alapján.
A pályázatot „védőnői pályázat” jeligével zárt borítékban Mondok József polgármesterhez
kell benyújtani( 6070.Izsák Szabadság tér 1.), aki az álláshellyel kapcsolatban is
felvilágosítással szolgál(Telefon: 76/568-063. Fax: 76/569-001. Email: polgarmester @
izsak.hu) „
Határidő: azonnal.
Felelős: Mondok József polgármester.
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