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Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján, pályázatot 

hirdet 

területi védőnői 

munkakör betöltésére 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) 

Munkavégzés helye:  

Iroda: Sárszentmihály, Védőnői Szolgálat (Rózsa utca 1.) 

Sárszentmihály Község közigazgatási területe 

Sárkeszi Község közigazgatási területe 

iskolai védőnői feladatok 

A munkáltatói jogkör gyakorlója: polgármester 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Önállóan látja el Sárszentmihály 

Községi Önkormányzat illetékességi területén és Sárkeszi Község illetékességi 

területén körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 

21.) ESzCsM rendelet alapján. 

Jogállás: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

Illetmény megállapítása: egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 

illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 

7.melléklet alapján 

Juttatások: SZÉP kártya, munkaruha, utazási költségtérítés 

Pályázati feltételek: 

• felsőfokú védőnői végzettség 

• érvényes működési nyilvántartási igazolvány 

• kamarai tagság 

• magyar állampolgárság 

• büntetlen előélet és cselekvőképesség 

• MS Office felhasználói szintű alkalmazása 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: védőnői szakterületen szerzett 1-3 év szakmai 

tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 

• erkölcsi bizonyítvány (30 napnál nem régebbi) 

• motivációs levél 

• végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 

• működési nyilvántartási igazolvány, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 

Kamarai tagsági igazolvány 

• hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagnak a döntés meghozatala érdekében 

történő megismeréséhez, továbbításához a döntésben résztvevők részére 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló Képviselő-testület 

a pályázó személyét érintő ügy tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson. 

 

Pályázat benyújtásának módja: 

• Személyesen, vagy 

• postai úton a következő címre: Sárszentmihály Községi Önkormányzat, 

Óber Andrea polgármester, 8143 Sárszentmihály, Polgármesteri Hivatal, Fő 

út 54. vagy 

• e-mail (hivatal@sarszentmihaly.hu) 

Jelige: Pályázat védőnői állásra 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 5. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt: Óber Andrea 

polgármester (telefon: 06-30-848-3830 

A pályázat elbírálásának rendje: A Pályázókat a Polgármester meghallgatja; a 

polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja a beérkezett 

pályázatokról és meghallgatásokról; a pályázati határidő lejártát követően, 2022. 

szeptember 14-i képviselő-testületi ülésen a testület dönt a nyertes pályázó 

személyéről. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

• kozigallas.hu 

• Sárszentmihály Község honlapja 

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2022. augusztus 3. szerda: 

www.sarszentmihaly.hu   

Egyéb, lényeges információ: 

• próbaidő: 3 hónap 

• A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
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