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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

Polgár Város Védőnői Szolgálatánál az Anya-Csecsemő és Gyermekvédelmi Tanácsadóban 3 

területi védőnői és egy iskola védőnői, összesen 4 álláshely van. Az iskola védőnői 

álláshelyről Tiszagyulaháza Önkormányzata a munkavállalót 2015. július 1. napjával 

áthelyezéssel kikérte. 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. július 30-án megtartott  ülésén a  

91/2015.(VII.30.) számú határozatával döntött az iskola védőnői álláshely pályázati kiírásáról. 

 

A pályázati kiírás - a fenti határozat  alapján - a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 

Közigazgatási Képzési Központ Közigállás álláslehetőségei között a  www.kozigallas.hu 

weboldalon. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31-e volt. 

 

Az iskola védőnői állás betöltésére három pályázat érkezett, amelyek Kiss Balázsné 

személyügyi előadónál megtekinthetők.  

 

A pályázatok tartalmának összegzése: 

 

Név  Lakcím Iskolai végzettség 

Péli Nikoletta   4440 Tiszavasvári Kossuth 

u. 12. 2/7. 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 

Védőnői szak 

Szabóné Gerda 

Klára 

 4400 Nyíregyháza 

Fazekas János tér 26. 3/2.  

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 

Védőnői szak, 1997. 

Szegedi Tudományegyetem Egészség 

Tudományi és Szociális Képzési kar 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi tanácsadó 

2007. 

Juszkó Józsefné   3580 Tiszaújváros  

Munkácsy M. u. 3. 2/3 

2003-ban végzett a Miskolci Egyetem 

Egészségtudományi Intézet Védőnői 

szakán, 

2013-ban szerzett csecsemő- és 

gyermeknevelő-gondozó végzettséget 

a Debreceni Egyetem Gyermekneve-

lési és Felnőttképézési karán  

 

 

Péli Nikoletta pályázó rendelkezik a pályázati kiírásban feltételként megjelölt szakirányú 

felsőfokú végzettséggel, tanulmányi kötelezettségeinek 2009. évben tett eleget, de 

nyelvvizsga hiányában csak 2012-ben kapta kézhez. 2012. – 2015. főállású iskola védőnői 

http://www.kozigallas.hu/
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munkakörben dolgozott. Péli Nikoletta hozzájárult a pályázatának elbírálásában résztvevők 

betekintési jogához, valamint a pályázat tartalmának  harmadik személlyel történő közléséhez. 

 

Szabóné Gerda Klára 1997-ben végzett a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Védőnői 

szakán. Pályakezdőként Nyíregyházán körzeti védőnőként helyezkedett el. Egy év után 

Mórahalom Gondozási Központjánál vállalt munkát körzeti védőnőként. Újabb egy év múlva 

Domaszék Védőnői Szolgálatánál körzeti védőnőként 1999. december 1-től 2002. április 30-

ig. 

 

2002. május 1-től 2003. május 30-ig intézményvezetőként dolgozott Mórahalom Gondozási 

Központjában. Feladatai voltak: az intézmény szakmai tevékenységeinek irányítása, 

koordinálása, költségvetés tervezése, szakmai beszámoló készítése, munkáltatói jogkör  

gyakorlása. 

 

2004. február 1-től – 2010. december 31-ig Deszk Szociális Szolgáltató Központjánál 

helyezkedett el egységvezető, családgondozó munkakörben. Az intézmény szakmai vezetése 

mellett a gyermekjóléti szolgálatánál családgondozói feladatokat is ellátott. 

 

2011. március 1-től – 2011. szeptember 30-ig időszakban családgondozóként Érpatakon a 

Szociális és Gyermekjóléti Központnál vállalt munkát. Szintén Érpatakon a Községi 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál 2011. október 1-től 2011. október 31-ig szociális  

feladatokat látott el. 

 

Hajdúdorogon főállású iskolavédőnőként 2011. november 1-től 2015. július 31-ig dolgozott. 

A 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevők megelőző jellegű szervezett iskola-egészségügyi ellátása tartozott 

feladatai közé. 

 

2015. augusztus 03-tól regisztrált álláskereső. 

 

Szabóné Gerda Klára pályázó 17 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A pályázati anyag 

tartalmaz Hajdúdorog Város jegyzője által írott Referencia levelet, amelyből kitűnik, hogy 

Szabóné Gerda Klára „szakmailag jól felkészült, munkájára gondos, feladatait 

lelkiismeretesen ellátja, mindig lehet rá számítani”. 

 

Szabóné Gerda Klára hozzájárult a pályázatának elbírálásában résztvevők betekintési 

jogához, valamint a pályázat tartalmának  harmadik személlyel történő közléséhez. 

 

Juszkó Józsefné pályázó a főiskola elvégzését követően, 2003-tól Prügyön védőnőként 

vállalt munkát. 2004-től Újtikos-Tiszagyulaházán védőnőként helyezkedett el. 2005-2008 

között gyermeke születése miatt nem volt állásban. 2009-től kezdődően 

gyermekfelügyelőként dolgozott. 2011. márciustól 2013. márciusig Tiszapalkonyán a 

Védőnői Szolgálatnál védőnő volt. 2013. márciustól egy hónapig baby-sitterként dolgozott.  

2014. április 1-től 2014. december 6-ig Polgár Város Önkormányzatának Védőnői 

Szolgálatánál területi védőnőként állt alkalmazásban. 2015. január 5. - 2015. január 18-ig 

Tiszaújvárosban a Karakter Alapítvány „Tanoda” Családi Napköziben kisegítő 

kisgyermeknevelőként helyezkedett el. 2015. január 19-től kezdődően jelenleg is regisztrált 

munkanélküli.  
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Molnárné Tóth Magdolna vezető védőnő a pályázatokkal kapcsolatos szakmai 

véleményezését figyelemben tartva javaslom a három pályázó közül Szabóné Gerda Klára 

pályázó kerüljön a határozati javaslatba. 

 

Tekintettel arra, hogy a pályázók arra vonatkozóan nem nyilatkoztak, hogy pályázatuk 

elbírálásakor zárt, vagy nyílt tárgyalást kérnek, a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatja le a 

pályázataik elbírálását. 

 

A pályázatokat  a  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság véleményezi. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, 

véleményével, javaslatával kiegészíteni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2015. szeptember 3. 

     Tisztelettel:   

         

         Tóth   József 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

..…/2015. (XI. 24.) sz. határozati javaslat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Anya-Csecsemő és 

Gyermekvédelmi Tanácsadó munkahelyre, határozatlan időtartamra, iskola védőnői 

munkakörre beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az iskola védőnői állás pályázat kiírására érkezett Szabóné Gerda 

Klára  4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 26. 3/2.u. 15. szám alatti lakos pályázatát 

fogadja el.  

 

 Az állás betölthető: 2015. október 01. napjától. A közalkalmazotti jogviszony  

   időtartama határozatlan időre szól. 

  

 Illetmény megállapítása: a Kjt. 61. §. f.) pontja alapján „.. „F” fizetési osztályba a  

 főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör.”-re a  

            vonatkozó jogszabályok szerint történik. 

 

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázati eljárás eredményéről a  

 pályázókat értesítse, valamint arra, hogy a szükséges munkáltatói intézkedést  

 tegye meg.  

 Határidő:  2015. szeptember 28-ig.  

Felelős:  Tóth József polgármester 

 

 


