
Muraszemenye Község Önkormányzata 
                        

pályázatot hirdet 

 

területi védőnő  
 

munkakör betöltésére. 

 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony, előreláthatólag 2026. február 13-ig. 

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8872 Muraszemenye, Béke út 6-8. B. 1.a 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Muraszemenye, Csörnyeföld, Kerkaszentkirály és Szentmargitfalva községek közigazgatási 

területén a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott feladatok 

ellátása. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

➢  Felsőfokú képesítés, védőnői szakképesítés, 

➢ Büntetlen előélet. 

➢ A pályázó megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi 

tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai kizárás 

etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt, 

➢ a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés 

hatálya alatt. 

 

Elvárt kompetenciák:   
➢ kiváló kommunikációs képesség, 
➢ empátia, rugalmasság, önálló munkavégzés 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

➢ 1-3 év szakmai tapasztalat,  

➢ B kategóriás jogosítvány, 

➢ méhnyakrákszűrés végzésére jogosító képesítés 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
➢ motivációs levél, 
➢ a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
➢ iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
➢ működési nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumok másolata 



➢  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy 

büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-

(6) bekezdés hatálya alatt. 
➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati 

anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék, 
➢ a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy belegyezik abba, hogy pályázatát 

Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános képviselő-

testületi ülésen tárgyalja, vagy zárt ülés tartását kéri. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. november 15. 

napjától tölthető be.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 15. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stropka Józsefné polgármester nyújt, a 

+36/30/5523384 -os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak Muraszemenye Község Önkormányzata 

címére történő megküldésével (8872 Muraszemenye, Béke út 2.) a borítékra kérjük 

ráírni „Védőnői pályázat”, vagy 
• elektronikus úton a muraszemenye@index.hu és az aljegyzo@bazakerettye.hu e-

mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő képviselő-testületi ülés, de 

legkésőbb 2022. november 10. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2022. augusztus 1.-  www.muraszemenye.hu, 

www.kh.bazakerettye.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázatokat Muraszemenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A 

pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.muraszemenye.hu honlapon 

található. 
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