
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 30-i 

testületi ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Az önkormányzat 2015. február 12-i testületi ülésén döntött a nyugdíjazás miatt megüresedő 

védőnői álláshely megpályázatásáról. A 2015. március 5-i beadási határidőre egy pályázat 

érkezett.  

A védőnői feladatok ellátására, védőnő foglalkoztatására vonatkozó megállapodás 6. pontja 

alapján a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet 2. § (1) 

bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező 1 fő közalkalmazott védőnő foglalkoztatásával kell 

megoldani a védőnői feladatokat. A védőnővel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §(1) bekezdésében 

foglaltak alapján történik, ezen jogokat Vaszar Község Önkormányzatának képviselő-testülete 

gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat Vaszar Község Önkormányzatának polgármestere 

látja el.  

 

Fentiek alapján a beadott pályázatról a döntést Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-

testületének kell meghoznia. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) 

bekezdése szabályozza a zárt ülés tartásának lehetőségét: „A képviselő-testület 

a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 

tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás 

esetén; 

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, 

annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy 

tárgyalásakor; 

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt 

pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 

önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.” 

 

Mivel a pályázó nem kérte kinevezéséhez kapcsolódóan zárt ülés megtartását, így az 

álláspályázat elbírálását nyílt ülésen tartja meg a testület. 

 

Határozati javaslat: 

 

Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015.(III…) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testület a védőnői állás betöltésére …-t nevezi 

ki védőnőnek 2015. április 2.-i dátummal, határozatlan időre, teljes munkaidőre. 

Illetményének megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók.  

Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: szövegben adott és folyamatos 

 

Vaszar, 2015. március 9. 

 

 Varga Péter 

 polgármester 


