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Fejér Megyei Kormányhivatal 

 

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

hirdet  
 

a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Móri Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 

 

járási vezető védőnő munkakör betöltésére. 
 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: 

 

Határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével.  

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Fejér Megyei Kormányhivatal  
    Móri Járási Hivatal 

    Népegészségügyi Osztály 

                                               Bicskei telephely 

    2060 Bicske, Szent István út 7-11. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály feladat- és határkörébe 

tartozó családvédelmi védőnői feladatok teljeskörű ellátása. Jogszabályban meghatározott hatósági, 

szakhatósági feladatok elvégzése. Nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatások elkészítése, 

ellenőrzések végzése közegészségügyi és járványügyi szakterületen belül. Egészségügyi szolgáltatók 

védőnői szakfelügyelete, védőnői jelentések és élve születési adatok értékelése, elemzése, védőnői 

munkatárgyi minimumfeltételeinek ellenőrzése, szakmai felügyelet gyakorlása a Móri-Bicskei járás 

illetékességi területén a védőnői szolgálatot érintő család-, anya- és gyermekvédelmi, ifjúság-

egészségügyi feladatok terén, közreműködés a védőnői szolgálatot érintő tervezetek kidolgozásában és 

véleményezésében, a területi védőnőknek munkaértekezlet tartása, családvédelmi tanácsadás, a 

Kormányhivatal szervezetén kívül működő családvédelmi szolgálatok engedélyezése.  

 
Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvény, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az 

irányadók. 

 
Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság, 

 Cselekvőképesség, 

 Büntetlen előélet, 

 Felsőoktatásban szerzett védőnői szakképzettség, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Korm. 

rendeletben előírtak tejesítése. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 "B" kategóriás jogosítvány 

 Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga  

 Ügyfélorientáltság 

 Kiváló szintű kommunikációs készség 

 Jó szintű problémamegoldó készség 

 Terhelhetőség, stressztűrő képesség 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a 

szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz;  

 motivációs levél;  

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat 

speciális KIT 2019 alap megjelölésével;  

 a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok;  

  nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;  

 nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll 

fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél 

nem alkalmazható. 
 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa.  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör az elbírálás után, legkorábban 2022. március 16. napjától, a kormányzati szolgálati 

jogviszony létrehozásához szükséges dokumentumok benyújtását követően tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 27. 

 
A pályázati eljárás, a pályázat benyújtásának módja, rendje: 

A pályázatot elektronikus úton a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni. 

Kérjük az e-mail tárgyába írja be „Álláspályázat –járási vezető védőnő FE/04/37-2/2022.” 

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mohai Zsuzsanna osztályvezető nyújt, a 

06-22-511-720-os telefonszámon. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 4. 
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