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A Fejér Megyei Kormányhivatal 
 

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

hirdet 
 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal 

 

járási vezető védőnő 
munkakör betöltésére. 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:  
 

1 fő határozott idejű (GYED, GYES idejére, előreláthatólag 2025.05.26-ig) kormánytisztviselői 

jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével. 

 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidős 
 

A munkavégzés helye:  Fejér Megyei Kormányhivatal  

    Dunaújvárosi Járási Hivatal 
    Népegészségügyi Osztály 

 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:  

Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen területi és iskola védőnők 

szakmai felügyelete, gondozási tevékenység eredményességének és minőségének ellenőrzése, 

egészségügyi igazgatási, valamint egészségfejlesztési koordinációs és hatósági feladatok 

vonatkozásában. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

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

CXXV. törvény 1. melléklete, valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata 

rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 Felsőoktatásban szerzett védőnői szakképesítés 
 Cselekvőképesség 
 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány speciális igazolás KIT 2019 

alap megjelölésével) 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

 
Előnyt jelent: 

 Felhasználó szintű MS Office 
 Közigazgatásban szerzett tapasztalat 
 Egészségügyi igazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat, szakrendszerek ismerete  

(IRMA, ETEL)  
 Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga  

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal önéletrajz  
 az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatai 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak igénylését igazoló irat 

speciális KIT 2019 alap megjelölésével; 

http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.exe?docid=146781.214373


   

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

összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 

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

eredménytelennek nyilvánítsa.  
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör az elbírálást követően, a kormányzati szolgálati jogviszony létrehozásához szükséges 

dokumentumok benyújtását követően azonnal betölthető. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 27. 
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatot elektronikus úton Sárközyné dr. Szabó Piroska főosztályvezető asszonynak 

szíveskedjen megküldeni a szervezes@fejer.gov.hu e-mail címre. 
 

Az álláspályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújt Dr. Kovács Péter hivatalvezető a +36-

25/795-600 vagy +36-25/795-610-es telefonszámon vagy a hivatal.dunaujvaros@fejer.gov.hu 

e-mail címen. 
 

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A pályázat 

eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer: 2022. november 28. 

 www.kozigallas.gov.hu: 2022. november 28. 

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

