
  

A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése 
alapján  

 

pályázatot hirdet 

 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Ajkai Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztálya 

 

vezető védőnő 

feladatkörének betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony.  
 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

8400 Ajka, Szabadság tér 12. 

 

Ellátandó feladatok: járási vezető védőnői, szakfelügyelő védőnői feladatok 

 

A feladatkörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A járási vezető védőnő a 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) 

Korm. rendelet, a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján:  

a) ellátja a Járási Hivatal illetékességi területén a védőnői tevékenység 

szakmai felügyeletét, vizsgálja a jogszabályi minimumfeltételek, valamint a 

működési engedélyekben foglalt feltételek meglétét.  Szakfelügyeleti 

ellenőrzéseket végez.  

b) közreműködik a védőnői ellátás tekintetében 

 az egészségügyi ágazati jogszabályok, szakmai irányelvek  

érvényesítésében; 

 az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésében, és 

ellenőrzésében; 

c) elvégzi a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű 

bejelentések kivizsgálását, a szükség esetén intézkedéseket 

kezdeményez. 
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d) munkaértekezletet, szakmai konzultációt tart a szakmai felügyelete alá 

tartozó védőnők részére. 

e) az illetékességi területen működő védőnői körzetek vonatkozásában 

javaslatot tesz szervezeti, szervezési intézkedésekre, humánerőforrás 

fejlesztésre. 

f) segíti a pályakezdő, illetve újonnan kinevezett védőnő beilleszkedését. 

g) folyamatos kapcsolatot tart a megyei vezető védőnővel, szakmai javaslatot 

tesz, kezdeményezi a szakmai munka minőségének javítását. 

h) megfelelő végzettség esetén közreműködik a Családvédelmi Szolgálat 

tevékenységében, helyettesíti a CSVSZ védőnőt. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati 

igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet 

 felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség.  

 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

 B kategóriás jogosítvány 

 ECDL bizonyítvány 

 szakmai gyakorlat 

 közigazgatási gyakorlat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint  

 motivációs levél 

 iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata 

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
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 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik 

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja: 2019. június 15. 

A feladatkör az elbírálást követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Farkas Andrea 

hivatalvezető nyújt a 06-88/550-648-as, valamint a 06/70/436-5115-ös 

telefonszámon. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, 

Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályára (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) kell 

személyesen vagy postai úton, zárt borítékban eljuttatni. Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VE/71/01902-

1/2019., valamint a feladatkör megnevezését: vezető védőnő. 

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a 

hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör 

gyakorlója a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával történt egyeztetést 

követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 8 munkanapon belül a 

pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6 hónap próbaidő 

kerül kikötésre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.kozigallas.hu  

www.kormanyhivatal.hu 

 

 

http://www.kozigallas.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/

