
 

 

111/2014. (IX. 10.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2014. 

szeptember 10-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./ Pályázat kiírása védőnői munkakör betöltésére 

     Előadó: Tóth Tivadar polgármester 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

112/2014. (IX. 10.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján – a határozat mellékletét 

képező tartalommal – pályázatot ír ki védőnői munkakör betöltésére. 

 

Felelős Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: azonnal 

Tokod Nagyközség Önkormányzata  

                             
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Tokod Nagyközség Önkormányzata  

 

védőnő  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2532 Tokod, Pataksor 9. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 



területi védőnői feladatok ellátás a Tokod II. számú körzetének területi és iskolai védőnői 

feladatainak ellátása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, védőnő,  

         védőnő feladatok ellátása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Felhasználói szintű internetes alkalmazások,  

         erkölcsi bizonyítvány  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         végzettséget igazoló okiratok másolata  

         szakmai önéletrajz 

 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2014. október 10. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 27.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Tivadar polgármester nyújt, a 

33/505-110-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Tokod Nagyközség Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 53.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1692/2014 , 

valamint a munkakör megnevezését: védőnő.  

vagy 

         Személyesen: Tokodi Polgármesteri Hivatal 2531 Tokod, Kossuth Lajos utca 1.). 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 9.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Tokod Nagyközség Önkormányzat hirdetőtáblája  

 Tokod Nagyközség honlapja 

 


