KIVONAT
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 15-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

12. Előterjesztés az 50/2014. (IX. 15.) Kt. sz. határozattal kiírt védőnői pályázat
eredménytelenné nyilvánításáról és új védőnői pályázat kiírásáról
Előadó: Tóth Attila polgármester

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2015. (IX.15.) Kt. sz. határozata:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a védőnői feladatok ellátására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:
Meghirdetett munkahely:

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2009 Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2.

Képesítési és egyéb feltételek:

egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett
vagy azzal egyenértékű elismert oklevél
MESZK tagság
működési nyilvántartás
felhasználói szintű MS Office ismeret
büntetlen előélet
magyar állampolgárság
cselekvőképesség

A munkakörhöz tartozó lényeges
feladatok:
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESzCsM rendeletben foglalt „vegyes” körzetben ellátandó
feladatok
Pályázathoz csatolni kell:

iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot;
MESZK tagsági igazolványt;
működési nyilvántartás másolatát;
nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik.

Pályázat beadási határideje:

2016. július 31.

Pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptemberi képviselő-testületi ülés.

Illetmény:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény szerint

Pályázat címzése:

Pilisszentlászló Község Önkormányzata
2000 Szentendre, Városház tér 3.
„védőnői pályázat"

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a Polgármester nyújt a 26/338-782-es
telefonszámon.
2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján,
valamint Pilisszentlászló honlapján való megjelentetésről gondoskodjon.
3. felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálásra terjessze be a Képviselőtestület 2016. szeptemberi ülésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: 1-2. pont: azonnal
3. pont: 2016. szeptemberi képviselő-testületi ülés
Végrehajtásért közvetlenül felelős: Személyügyi referens

K.m.f.

Tóth Attila s. k.
polgármester

dr. Gerendás Gábor s. k.
jegyző

Kapja:
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Személyügyi referens – intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.
A kiadmány hiteléül:
Szentendre, 2015. szeptember 16.

Simor Györgyné
jegyzőkönyvvezető
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