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HATÁROZAT:
52/2016.(V.10.) ÖH.
Védőnői pályázat kiírása

4. oldal
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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
JEGYZŐKÖNYV
Készült: a képviselő-testület 2016. május 10-én 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Hachbold Gábor
Mucsi László
Szabó-Mikor Éva és
Tabajdi Gábor képviselők
Vincze Jánosné jegyző
Szűcs József napirendhez meghívott
Molnár Imre napirendhez meghívott
Dr. Kállai Gábor napirendhez meghívott
Kovács Imréné jegyzőkönyvvezető
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő
képviselőből 6 fő jelen van, Tóth Mátyás később érkezik.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mucsi László képviselőt javasolta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő
személyét.
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívó szerinti napirend módosítását javasolta.
1. napirendi pontban a védőnői pályázat kiírásáról szóló előterjesztés megtárgyalását
javasolta. A 2. napirendi pont zárt ülésen kerül megtárgyalásra, ahol egy újabb kifogás
elbírálását is javasolta. Az előterjesztések az ülés előtt kiosztásra kerültek. Javasolta a
módosított napirend megtárgyalását. Más javaslat nem hangzott el.
A polgármester szavazásra tette fel a módosított napirendet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
3. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
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NAPIREND
1. Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról
Előadó: Patkós Zsolt polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Fekete Marietta védőnő kérte közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel történő
megszüntetését. Június 1-jétől Csólyospáloson fog védőnőként dolgozni. Ezért ki kell írni a
védőnői pályázatot. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását.
Vincze Jánosné jegyző
A pályázati kiírás most nem tartalmaz lakást, mert az önkormányzatnak más célja van vele.
Patkós Zsolt polgármester
Amennyiben lenne jelentkező és szüksége lenne lakásra, a képviselő-testület dönthet róla.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
A képviselő-testület 7 tagjából jelen van 6 képviselő. A jelenlévő képviselők 6 igen
szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyszerű többséggel a következő
határozatot hozták:
52/2016.(V.10.) ÖH
Védőnői pályázat kiírása
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján
pályázatot hirdet
Szank község II. körzet területi és iskola
védőnői munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6131 Szank, Kossuth utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározott
védőnői feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók.
Pályázati feltételek:
- főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy ezzel
egyenértékűnek elismert oklevél,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet
- MESZK tagság
- működési nyilvántartás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyismeret
- jó kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes
igazolvány másolata.
A munkakör betöltésének időpontja: 2016. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 15 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Vincze Jánosné jegyző, a
77/595-040 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szank Községi Önkormányzat címére történő megküldésével
(6131 Szank, Béke u. 33.), vagy személyesen Patkós Zsolt polgármesternél.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 nap
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület dönt. A sikertelenül vagy eredménytelenül
pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu
www.szankinfo.hu

NAPIREND
2. Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága
állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Vincze Jánosné jegyző
Ezt a napirendi pontot a képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja és a
2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (2) bekezdése alapján zárt ülésen tárgyalta.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 9 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyző

Mucsi László
jegyzőkönyv hitelesítő
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