2012. EüK. 12. szám pályázati felhívás
hatályos: 2012.07.20 -

Általános tudnivalók
Tisztelt Hirdetık, Olvasók!
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos
formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a
rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetıséget. A hirdetményeket
külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre
csak újabb kérés esetén van lehetıség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztıségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, Arany
János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy továbbítsák telefaxon (795-0192).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztıségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetıinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegébıl
kénytelenek vagyunk elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele
jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve indokolatlan
diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy
állampolgárságot preferáló elıírások).
A jogszabály alapján kötelezıen meghirdetendı pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetıség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyrıl az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a
pályázati határidı kezdı idıpontjának a hirdetı a megjelenés melyik helyét tekinti.
Eltérı közlés hiányában a pályázati határidı hirdetmény szerinti kezdı idıpontja az
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján is
megjelenı hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidık az irányadók, eltérı
közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más idıpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követıen azonnal betölthetı. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján
történik.
A Szerkesztıség felhívja a hirdetık figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy
félreérthetı módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekbıl adódó esetleges
hibákért felelısséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztıség részére. Az
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
Szerkesztıség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
idıpontjáig.
Rövidítésjegyzék
(3)

= az álláshelyek száma

ÁNTSZ

= Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat

á.p.

= állampolgár

b:

= havi munkabér forintban

Bp.

= Budapest

biz.

= bizonyítvány

cs:

= csatolandó

d.

= diploma

e:

= elınyben részesül

e. b.

= erkölcsi bizonyítvány

e. h.:

= elbírálási határidı

eü.

= egészségügyi

f:

= telefax

fıig.

= fıigazgató

Fıv.

= fıváros(i)

gy.

= gyakorlat

gyt.

= gyógyszertár

h:

= pályázati határidı

I.

= intézet vagy intézmény

Ig.

= igazgató

ig.

= igazolvány

ir.

= irányítás(a)(i)

Képv.-test.

= képviselı-testület

K.

= kórház

Kl.

= klinika

kl.-ai

= klinikai

kö.

= közegészségügyi

közp.

= központ

közpi.

= központi

kut.

= kutatás(i), kutató

Lab.

= laboratórium

lab.-i

= laboratóriumi

magyar á.p.-ság

= magyar állampolgárság

m.

= munka

M.j.V.

= megyei jogú város

Nk.

= nagyközség

nyi.

= nyelvismeret

nyv.

= nyelvvizsga

O.

= osztály

okl.

= oklevél

okt.

= oktatás(a)(i)

OONY/GYONY

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartása

OONYI/GYONYI = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos
Nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvány
OEP

= Országos Egészségbiztosítási Pénztár

orv.

= orvos(i)

Ö.

= önkormányzat

P. H.

= polgármesteri hivatal

R.

= rendelıintézet

szerv.

= szervezés(e)

sz.

= szakmai

sz.ö.

= szakmai önéletrajz

sz.gy.

= szakmai gyakorlat

szakorv.gy.

= szakorvosi gyakorlat

szk.

= szakképesítés, szakorvosi képesítés

sz.tev.

= szakmai tevékenység

sz.v.

= szakmai végzettség

szoc.

= szociális

szolg.

= szolgálati

sz.o.okl./sz.gy.okl. = szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél
szv.

= szakvizsga

szv.biz.

= szakvizsga bizonyítvány

SZMSZ

= szervezeti és mőködési szabályzat

tap.

= tapasztalat

t:

= telefoninformáció

t/f:

= telefon/telefax

tev.

= tevékenység

t.f.

= tudományos fokozat

th.

= therápia

tud.

= tudományos

v.

= végzettség

vez.

= vezetés(e)

vez.gy.

= vezetıi/vezetési gyakorlat

vizsg.

= vizsgálat
Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói,
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra

A pályázatot
meghirdetı
szerv neve,
címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Soproni Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, a DE OEC Oktató Kórháza pályázatot hirdet
Szülészeti és Nıgyógyászati Osztály osztályvezetı fıorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban, fıorvosi/szakorvosi munkakörre
történik. Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Gyıri u. 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
a Szülészeti és Nıgyógyászati Osztály és járóbeteg-szakellátás munkájának megszervezése és
zavartalan mőködésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– szülészet és nıgyógyászat szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen elıélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– tudományos fokozat;
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai, vezetıi elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes mőködési nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati
anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. fıigazgató fıorvos
nyújt a 06 (99) 312-120/241-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház címére 6 egyezı
példányban történı megküldésével (9400 Sopron, Gyıri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60 nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Kórház honlapján: www.sopronkorhaz.hu;
NKI honlapján.
***
Soproni
Neurológiai és
Erzsébet
Stroke O.
DE OEC
szakorvos
Oktató K.
fıig.-ja
9400 Sopron,
Gyıri u. 15.

mindkettıhöz:
– általános orv. d.,
– neurológiai szk.,
– eü. alkalmasság,
– büntetlen elıélet,
– szakorvosjelöltnek is,
– cs: részletes sz.ö.,
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló
okiratok másolata,
– OONYI másolata
(alapnyilvántartás),
– MOK tagság igazolása,
– mőködési nyilvántartásba
vétel igazolása,
– kötelezı folyamatos
továbbképzési idıszak
teljesítését igazoló okirat
másolata,
– 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat, melyben
hozzájárul ahhoz, hogy a
pályázat elbírálásában részt
vevık a pályázati anyagot

– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes információt
dr. Molnár Sándor osztályvezetı
fıorvostól lehet kérni a 06 (99) 312120/533-as telefonszámon,
mindkettıhöz:
– b: Kjt., illetve megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstıl számított 30.
nap,
– e.h.: a h. lejártát követı
30. nap,
– pályázatok benyújtása:
4 példányban dr. Korányi László mb.
fıig. fıorvos részére a K. címére
(9400 Sopron, Gyıri u. 15.),
– a pályázat bıvebb közzétételének
helye: www.kozigallas.hu,
www.sopronkorhaz.hu

megismerhetik
Pszichiátriai
O.
szakorvos

– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes információt
dr. Payer Erzsébet osztályvezetı
fıorvostól lehet kérni a 06 (99) 312120/538-as telefonszámon

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi
és orvosvezetıi állásokra
A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Szent Kereszt K.
fıig.-ja
6300 Kalocsa,
Kossuth L. u 34–
36.

Belgyógyászati O.
osztályvezetı fıorvos

– belgyógyász szk.,
– e: szk.-hoz
kapcsolódó további
szv., tud. tev.,
mindkettıhöz:
– orv. d.,
– 5 éves K.-i szakorv.
gy.,
– 3 év vez.gy. (melytıl
a pályázatot
véleményezı bizottság
indokolt esetben
eltekinthet),
– cs: részletes sz.ö.,
– sz.vez. program,
– 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
– igazolás OONY-ba
vételrıl, kamarai
tagságról,
– írásbeli hozzájárulás
ahhoz, hogy a
pályázatot
a véleményezı
bizottság
megismerhesse

mindkettıhöz:
– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstıl számított
20. nap,
– az állás az elbírálást
követıen azonnal elfoglalható,
– lakás biztosított

Csecsemıés
Gyermekgyógyászati
O.
osztályvezetı fıorvos

– gyermekgyógyász
szk.,
– e: neonatológiai
vagy egyéb
szakirányhoz

kapcsolódó további
szv., tud. tev.
***
Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága (7633 Pécs, dr. Veress
E. u. 2.) pályázati felhívása.
Munkahely megnevezése: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények (7633
Pécs, dr. Veress E. u. 2.)
Munkakör megnevezése: közalkalmazott.
A munkakör megnevezése: közalkalmazott.
A munkakörhöz kapcsolódó vezetıi megbízás megnevezése: orvosigazgató.
A vezetıi megbízás szintje: magasabb vezetı.
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: azonnal.
A jogviszony idıtartama: határozatlan idıtartam.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakorvosi képesítés;
– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés, valamint
– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat.
Juttatások, egyéb információk:
– bérezés: a Kjt. szerint;
– jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 30. nap;
– elbírálási határidı a pályázat benyújtására nyitva álló határidı lejártát követı 30 napon belül;
– a pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton;
– a pályázat benyújtásának helye: Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények
Igazgatói Titkárság, 7633 Pécs, dr. Veress E. u. 2. IV. emelet;
– további információk: a fenti címen és a 06 (72) 255-833/370-es telefonszámon.
***
Sarkad Város Önkormányzata [5720 Sarkad, Kossuth u.27., tel.: 06 (66) 585-710] pályázati
felhívása.
Beosztás, munkakör: intézményvezetı fıorvos.
A vezetıi beosztásra történı megbízás idıtartama: határozott idejő, 5 évre szól
A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában meghatározott
feladatok végrehajtása, az intézmény gazdasági-pénzügyi és munkaügyi tevékenységének
megszervezése, irányítása, ellenırzése. Felelıs az intézmény szakszerő, törvényes mőködéséért,

gazdálkodásáért.
A megbízás kezdı napja: 2012. november 1.
A megbízás feltételei:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés,
vagy egészségügyi menedzsment szakirányú képzési szakon szerzett képesítés;
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat;
– büntetlen elıélet;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz;
– vagyonnyilatkozat-tétel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai életrajzát (benne az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai
programot);
– 5 éves vezetıi gyakorlat igazolását;
– az iskolai végzettséget tanúsító okiratot, közjegyzı által hitelesített másolatban;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: Sarkad Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012.
október havi soros ülésén kerül sor.
A pályázat benyújtásának határideje, formája:
Benyújtandó legkésıbb 2012. szeptember 30-ig, írásban, két példányban, zárt borítékban
„intézményvezetı fıorvos” felírással, valamint 1 db elektronikus adathordozón.
A pályázatot a következı címre kérjük küldeni:
Bende Róbert polgármester 5720 Sarkad, Kossuth u. 27.
Az NKI honlapon közzététel napja: 2012. július 3.
***
Siófok Város Kórház-Rendelıintézet fıigazgató fıorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet ápolási igazgató (magasabb vezetı) munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony és vezetıi megbízás idıtartama: az ápolási igazgatói állásra szóló
kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti (képzettségnek és szakképzettségnek megfelelı)
kinevezéssel, 90 napos próbaidıvel és 5 éves határozott idejő magasabb vezetıi megbízással létesül.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
– a fıigazgató fıorvos közvetlen irányítása mellett koordinálja a gyógyintézet által nyújtott ápolási és
gondozási tevékenységet, valamint gondoskodik e tevékenységek összehangolásáról,

– a költség-hatékony gazdálkodás megvalósítása és betartása az ápolás területén,
– a betegcentrikus humán ápolás megvalósítása,
– biztosítja a szakdolgozók képzését, továbbképzését, tudományos munkáját,
– az ápolási dokumentáció szabályszerő vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának
felügyelete,
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, a betegjogi képviselıvel való
kapcsolattartás,
– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremőködés,
– a gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése,
– a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenırzése, a szervezeti és mőködési
szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi fıiskola diplomás ápolói, intézetvezetıi, szakoktató szakán vagy tudományegyetemen
szerzett diplomás ápolói oklevél;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés;
– legalább 3 éves vezetıi gyakorlat;
– levelezı rendszerek és irodai alkalmazások felhasználó szintő ismerete;
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– minıségirányításban eltöltött szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– a vezetıi állással kapcsolatos szakmai elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevık a pályázati anyagot megismerhessék;
– a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Varga Ferenc fıigazgató fıorvos nyújt, a
06 (84) 310-510-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Siófok Város Kórház-Rendelıintézete címére történı megküldésével
(8600 Siófok, Semmelweis u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 553/2012., valamint a beosztás megnevezését: ápolási igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Bérezés megegyezés szerint. Az
Intézmény Orvos- és Nıvérszállóján elhelyezés biztosított.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatási Állásportálján történı közzététel napja: 2012.
július 2.
***
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt
hirdet a Fül-orr-gége Osztály osztályvezetıi beosztás ellátására.
Az osztályvezetı beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejőleg fül-orr-gégész szakorvosi
munkakörbe kinevezhetı.
Munkaköri feladatok:
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáinak megfelelı munkavégzés a
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Megbízással ellátandó feladatok:
– Fül-Orr-Gége Osztály és a hozzátartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése és orvos szakmai
irányítása.
Jelentkezés feltétele:
– orvosi diploma;
– fül-orr-gége szakorvosi képesítés;
– audiológia és foniátria szakorvosi képesítés elınyt jelent;
– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat.
A jelentkezéshez csatolandó:
– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, vezetıi koncepció;
– tudományos tevékenység jegyzéke;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata;
– MOK tagság igazolása;
– érvényes mőködési nyilvántartásról másolat;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetık harmadik személlyel és a
jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.
Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint.
Az osztályvezetıi beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejőleg fül-orr-gégész szakorvosi
munkakörbe kinevezhetı.
Pályázati határidı: 2012. augusztus 31.
A Kormányzati Személyügyi portálon a pályázat publikálásra kerül: 2012. július 25.
Jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos fıigazgató-fıorvos részére lehet benyújtani.
***
Fejér Megyei
Szent György K.

Szájsebészet
osztályvezetı fıorvos

– orv. d.,
– dento-alveoláris

– b: megállapodás szerint,
– h: 2012. VIII. 10.,

fıig.-ja
8000
Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.

szakorv. gy.,
– vez.gy.,
– büntetlen elıélet,
– e: összetett, széles
körő rálátás a
szájsebészeti
szakterületre,
– cs: részletes sz.ö.,
– sz. elképzelések,
– vez.-i koncepció,
– iskolai v.-et igazoló
okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem
régebbi e.b.,
– nyilatkozat arról,
hogy a bírálatban részt
vevık megismerhetik a
pályázatot

közzététel
http//www.kszk.gov.hu
portálon: 2012. VII. 20.,
– a pályázati eljárás
lefolytatása az ide vonatkozó
rendelet szerint történik,
– határozatlan idejő szakorvosi
közalkalmazotti jogviszonyban
és 5 évre szóló határozott idejő
vezetıi megbízással,
– az állás a pályázat elbírálása
után azonnal betölthetı,
– pályázatok benyújtása:
dr. Csernavölgyi István
fıig.-hoz a K. címére
(8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.),
– érdeklıdni lehet dr. Reiber
István orv.-Ig.-tól
a 06 (22) 535-683-as
telefonszámon

***
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata Humán Szolgáltató Intézet intézményvezetı (magasabb vezetı) beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény közfeladata az alapító okiratában meghatározott önkormányzati fenntartású önállóan
mőködı intézmények vonatkozásában gazdasági-pénzügyi-mőszaki ellátási, valamint az
önkormányzat egészségügyi alap- és szakellátási feladatainak biztosítása. Az intézményvezetı
feladata az intézmény vezetése, irányítása, a feladatellátás megszervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi vagy egyéb;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés;
– a képesítés alól felmentés adható, ha a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek a

megbízás adásától számított öt éven belül történı megszerzését;
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat, amely alól felmentés adható;
– magasabb vezetıi megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt;
– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, illetve a 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelı személy;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai életrajz;
– iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata;
– képesítés hányában igazolás a képzésben való részvételrıl vagy nyilatkozat, hogy vállalja a
képesítés megszerzését a megbízás adásától számított 5 éven belül;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolja a büntetlen elıéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt;
– szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezık
részére pályázata tartalmának megismeréséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történı tárgyalásához;
– nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
A beosztás betölthetıségének idıpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Solymos Krisztina nyújt, a 06 (22) 537143-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat címére történı megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 10.118/2012., valamint a
beosztás megnevezését: „intézményvezetı”.
Személyesen: Mazzag Károlyné dr., 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Humán Közszolgáltatási Szakbizottság
tagjaiból és a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott személyekbıl álló bizottság
véleményezi. A pályázatokról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése dönt.
Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés – áthelyezés kivételével – 4 hónap
próbaidı kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/karrier – 2012. június 29.
Polgármesteri Hivatal – 2012. június 29.

***
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelıintézet fıigazgatója pályázatot hirdet
az intézet Pszichiátriai Osztály osztályvezetı fıorvosi beosztás ellátására.
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól.
Ellátandó feladat: a Pszichiátriai Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése.
Pályázati feltételek:
– általános orvostudományi egyetemi végzettség;
– pszichiátriai szakvizsga;
– legalább 5 éves szakmai tapasztalat;
– büntetlen elıélet;
Elınyt jelent:
– rehabilitációs szakvizsga;
– rehabilitációs szakterületen szerzett tapasztalat;
– pszichoterápiás képzések.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázatot írásban, dr. Bene Ildikó fıigazgató részére kell benyújtani (5000 Szolnok, Tószegi út 21.
Pf. 2.)
Szakmai kérdésekkel kapcsolatban dr. Péter Lívia orvosigazgató ad bıvebb tájékoztatást.
Határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigállás honlapján történı megjelenéstıl
(megjelenés: 2012. július 25.) számított 15. nap.
A pályázatot az erre a célra összeállított elıkészítı bizottság véleményezi.
A pályázat benyújtását követı 15 napon belül az illetékes szakmai kollégium véleményét az intézet
megkéri.
A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai kollégium véleményét követı 15 munkanap.
A pályázati meghallgatásról és az eredményrıl a pályázó írásban értesítést kap.
***
Veszprém Megyei Kórházhigiénés O.
Csolnoky Ferenc osztályvezetı fıorvos
K.
Nonprofit Zrt.
fıig.-ja
8200 Veszprém,
Kórház u. 1.

– orv. d.,
– közegészségtanjárványtani szv.,
– több, mint 5 éves
sz.gy.,
– számítógép
felhasználói szintő
ismerete,
– e: megelızı orvostan
és népegészségtan
szv.,
– vez.gy.,
– cs: d. másolata,

– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstıl számított
30. nap,
– igény esetén orvosnıvérszállón elhelyezés,
– pályázatok benyújtása:
humánerıforrás gazdálkodási
osztályvezetıhöz
az I. címére (8200 Veszprém,
Kórház u. 1.)

– szv.biz. másolat,
– igazolás OONY-ba
vételrıl,
– fényképes sz.ö.,
– e.b.,
– sz. program
Pályázati hirdetmények orvosi állásokra
A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb
információk

Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
– tüdıgyógyász szk.,
valamennyihez:
– orv. d.,
– szv. elıtt álló orvosnak
is,
– cs: részletes sz.ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– igazolás OONY-ba
vételrıl, kamarai
tagságról,
– írásbeli hozzájárulás
ahhoz, hogy a pályázatot
a véleményezı bizottság
megismerhesse

– lakás és b: megbeszélés
tárgya

Közpi.
Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás
O.
szakorvos

– aneszteziológia és
intenzív terápia szk.

– b: megegyezés szerint,
– lakás biztosítható

Pszichiátriai O.
szakorvos

– pszichiátriai szk.

– b: megegyezés szerint,
– lakás biztosítható

Szent Kereszt K. Tüdıgyógyászati O.
fıig.-ja
szakorvos
6300 Kalocsa,
Kossuth L. u. 34–
36.

Belgyógyászati O.
gasztroenterológus
szakorvos

– gasztroenterológus szk. – b: megegyezés szerint,
– lakás biztosítható

Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Sajószentpéter
Város Ö.
Képv.-test.
3770
Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.

VI. számú felnıtt
háziorvosi körzet
háziorvos
– vállalkozási
formában,
– területi ellátási
kötelezettséggel, az Ö.tal kötött szerzıdésben
rögzített feltételek
szerint,
– a közpi. ügyeleti
szolgálat
mőködtetésében való
részvétellel,
– háziorvosi feladatok
ellátása

– 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben, valamint a
313/2011. (XII. 23.)
Korm. rend.-ben elıírt
feltételek megléte,
– cs: v.-et igazoló
okiratok,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– részletes sz.ö.,
– orvosi alkalmassági
vizsgálat meglétét
igazoló okmány,
– igazolás arról,
hogy a praxisengedély
megszerzésének feltételei
fennállnak,
– hozzájáruló nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
anyag elbírálásában részt
vevık a pályázati anyagot
megismerhetik

– h: a megjelenéstıl
számított 30. nap,
– e.h.: a h. lejártát követı
soros Képv.-test. ülésen,
a pályázók személyes
meghallgatását követıen,
– a Képv.-test. fenntartja
a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek minısítse,
– a szerzıdéskötés
idıtartama és az egyéb
feltételek biztosítása: a
Képv.-test döntése szerint,
illetve a megállapodástól
függıen,
– a háziorvosi körzet
mőködtetéséhez
Sajószentpéter,
Kossuth L. út 200. szám alatt
biztosított rendelı helyiség,
– pályázatok benyújtása:
Sajószentpéter Város
polgármesteréhez a P.H.
címére (3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.),
– további információ
kérhetı: Sajószentpéter
Város polgármesterétıl
és jegyzıjétıl
a 06 (48) 521-037-es
telefonszámon

***
Edelény Város Ö.
Képv.-test.
3780 Edelény,
István király útja

3. számú házi
gyermek-orvosi
körzet
házi gyermekorvos

– a 64/2011. (XI. 29.)
NEFMI rend.-ben,
valamint a 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rend.-

– h: a megjelenéstıl
számított 30. nap,
– e.h.: a pályázatokat
Edelény Város Ö. Képv.-test.

52.

– vállalkozási
formában,
– területi ellátási
kötelezettséggel,
– az Ö.-tal kötött
szerzıdésben rögzített
feltételek szerint,
– a közpi. ügyeleti
szolgálat
mőködtetésében történı
részvétellel

ben elıírt feltételek
megléte,
– cs: v.-eket igazoló
okiratok másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– részletes sz.ö.,
– eü. alkalmasságot
igazoló okmány,
– hozzájáruló nyilatkozat
arról, hogy a pályázati
eljárásban részt vevık a
pályázati anyagot
megismerhetik,
– nyilatkozat arról,
hogy a pályázat
elbírálását nyílt vagy zárt
Képv.-test. ülésen kéri

bírálja el
a benyújtást követı 60 napon
belül,
– az állás az elbírálást követı
hónap 1. napjától tölthetı be,
– a gyermek háziorvosi
körzet mőködtetéséhez az
Edelény István király útja
65. szám alatti rendelı
biztosított,
– pályázatok benyújtása:
Edelény Város
polgármesteréhez
(3780 Edelény,
István király útja 52.),
a borítékra kérjük ráírni:
„pályázat házi
gyermekorvosi állásra”,
– további információ Molnár
Oszkár polgármestertıl
kérhetı a 06 (48) 524-100-as
telefonszámon

Csongrád megye
Fejér megye
Szabadegyháza
Község Ö.
2432
Szabadegyháza,
Kossuth u. 2.

Orvosi Rendelı
háziorvos
(2432 Szabadegyháza,
Sárosdi utca 5.)
– területi ellátási
kötelezettséggel
Szabadegyháza
községben felnıtt és
gyermek (vegyes)
háziorvosi ellátás,
– hétközi és hétvégi
közpi. háziorvosi
ügyeleti szolgálatban
való részvétel

– egyetemi d.,
– 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés,
valamint a 313/2011.
(XII. 23) Korm.
rend.-ben elıírt egyéb
feltételek,
– legalább 1–3 év
sz. tapasztalat,
– „B” kategóriás
jogosítvány,
– büntetlen elıélet,
– cs: vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása,
– OONY-ba vétel
igazolása,
– háziorvosi alkalmassági
követelményeknek való
megfelelés igazolása,
– szakirányú v.-et igazoló
okirat hiteles másolata,

– b: Kjt. szerint,
– h.: 2012. VIII. 15.,
– e.h.: 2012. VIII. 31.,
(Képv.-test.)
– Szabadegyháza Község Ö.
Képv.-test. fenntartja a jogot,
hogy a pályázatot
eredménytelennek
nyilvánítsa,
– szolg. lakás lehetısége
biztosított,
– határozatlan idejő
közalkalmazotti jogviszony,
– a foglalkoztatás jellege:
teljes m.-idı,
– a m.-kör betölthetıségének
idıpontja: a m.-kör
legkorábban 2012. IX. 10.
napjától tölthetı be,
– pályázatok benyújtásának
módja:

– sz.ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– orvosi sz.gy.
igazolásáról nyilatkozat,
– hozzájáruló nyilatkozat,
hogy a pályázat
elbírálásában részt vevık
a pályázati anyagot
megismerhessék,
a személyét érintı kérdés
tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést kér,
– az ÁNTSZ igazolása
a mőködési jog
engedélyezésérıl

postai úton, a pályázatnak
a Szabadegyháza Község
Önkormányzata címére
történı megküldésével
(2432 Szabadegyháza,
Kossuth utca 2.), kérjük
a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban
szereplı azonosító
számát: 787/2012.,
valamint a m.-kör
megnevezését „háziorvos”,
személyesen Schmitsek
József polg. mester részére
(2432 Szabadegyháza,
Kossuth u. 2.)
– a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Schmitsek
József polgármester nyújt
a 06 (25) 509-570-es
telefonszámon,
– a munkáltatóval
kapcsolatban további
információt a
www.szabadegyhaza.hu
honlapon szerezhet,
– a pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.szabadegyhaza.hu –
2012. VI. 26.,
www.orvosallas.hu – 2012.
VII. 12.

Gyır-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Albert Schweitzer szülész-nıgyógyász
K-R.
szakorvos
Nonprofit
Közhasznú Kft.
3000 Hatvan,
Balassi Bálint u.
16.

– szülész-nıgyógyász
szv.,
valamennyihez:
– magyar vagy honosított
orv. d.,
– cs: szv.biz. másolata,
– 3 hónapnál

valamennyihez:
– b: megállapodás szerint,
– m.-idı és jogviszony:
megállapodás szerint,
– az állás a pályázatok
elbírálása után azonnal
betölthetı,

nem régebbi e.b.,
– MOK tagság igazolása,
– érvényes mőködési
engedély

intenzívaneszteziológus
szakorvos

– intenzívaneszteziológus szv.

belgyógyász szakorvos

– belgyógyász szv.

– pályázatok benyújtása és
részletes információ: dr.
Zámbó László ügyvezetı
Ig.-hoz a K-R. címére
(3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.),
– t: 06 (37) 346-464

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Kömlıd Község
Ö.
2853 Kömlıd,
Szabadság u. 9.

háziorvos
A m.-végzés helye:
2853 Kömlıd, Pálóczi
u. 21.
A m.-körbe tartozó
lényeges feladatok:
– felnıtt és gyermek
(vegyes) háziorvosi
ellátás területi ellátási
kötelezettséggel
– iskola és az óvoda
intézmények orvosi
feladatainak ellátása,
– hétközi és hétvégi
közpi. háziorvosi
ügyeleti szolgáltatásban
való részvétel,
– vállalkozói
jogviszony keretében
(megállapodás szerint),
– lakosságszám: 1094
fı

– orv. d.,
– 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés,
– alapszintő Ms Office
(irodai alkalmazások),
– „B” kategóriás
jogosítvány,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– büntetlen elıélet,
– cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– v.-et igazoló okiratok
másolata,
– sz.ö.,
– pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt
személyes adatoknak a
pályázati eljárással
összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata,
hogy a nyilvános
tárgyaláshoz hozzájárul-e
vagy kéri a zárt ülés
tartását

– a m.-kör legkorábban
2012. IX 1. napjától tölthetı
be,
– h.: 2012. VIII. 10.,
– e.h.: 2012. VIII. 22.,
(Képv.-test. ülésen),
– pályázatok benyújtása:
postai úton, a pályázatnak a
Kömlıd Községi Ö. címére
történı megküldésével (2853
Kömlıd,
Szabadság u. 9.), kérjük
a borítékon feltüntetni
a m.-kör megnevezését:
„háziorvos”,
– elektronikus úton Kiss
Ferenc polgármester részére
a hivatal@komlod.hu e-mail
címen keresztül,
– személyesen: Kiss Ferenc
polgármester vagy
Schvarczné Stieber Rita
jegyzı (2853 Kömlıd,
Szabadság u. 9.),
– a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Kiss Ferenc
polgármester ad

a 06 (30) 6043-188-as
telefonszámon vagy
Schvarczné Stieber Rita
jegyzı nyújt
a 06 (20) 470-3669
vagy 06 (34) 470-512-es
telefonszámon,
– a pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
www.komlod.hu – 2012 VII.
9.
Nógrád megye
Pest megye
Nagykırös Város
Ö.
2750 Nagykırös,
Szabadság tér 5.

III. számú vegyes
fogászati alapellátási
körzet
fogorvos
Ellátandó feladat:
– a 4/2000.(II. 25.)
EüM rend.-ben foglalt
feladatok ellátása,
– területi ellátási
kötelezettséggel,
– vállalkozási
formában,
– Ö.-tal kötött
szerzıdés szerint

– a 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rend.-ben,
valamint a 4/2000. (II.
25.) EüM rend.-ben
foglalt képesítési
feltételek megléte,
– büntetlen elıélet,
– eü. alkalmasság,
– cs: 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– képesítést igazoló
okiratok hiteles másolata,
– sz. és személyes
önéletrajz,
– OONY-ba történt
felvétel igazolásának
hiteles másolata,

Somogy megye

– h: a megjelenéstıl
számított 60 napon belül,
– e.h.: a h. lejártát követı
30 napon belül,
– a Képv.-test fenntartja
magának a jogot, hogy a
pályázatot indoklás nélkül
eredménytelennek
nyilvánítsa,
– szolg. lakás kérdése
személyes egyeztetés tárgyát
képezi,
– az álláshely betölthetı:
folyamatos,
– pályázatok benyújtása: zárt
borítékban, „Fogorvosi
pályázat” megjelöléssel
dr. Czira Szabolcs
polgármesternek címezve
(2750 Nagykırös,
Szabadság tér 5.),
– felvilágosítás kérhetı:
Aczél Zoltánnétól
a humánszolgáltatási iroda
vezetıjétıl
a 06 (53) 550-341-es
telefonszámon

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Tolnanémedi
Község Ö.
Képv.-test.
7083
Tolnanémedi,
Fı u. 29.

háziorvos
– a háziorvosi körzet
Tolnanémedi és
Kisszékely községek
közigazgatási területére
kiterjedı háziorvosi
vegyes körzet
– lakosság száma: 1502
fı
– ellátandó:
közalkalmazotti
jogviszonyban vagy
választása szerint
vállalkozási formában

– 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet szerinti
képesítés,
– büntetlen elıélet,
– cs: részletes sz.ö.,
– képesítést igazoló
okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi
e.b.,
– nyilatkozat, hogy a
pályázati anyagban
foglaltakat az
elbírálásban részt vevık
és közremőködık
megismerhetik,
– „B” kategóriás
jogosítvány
és személygépkocsi

– h: a megjelenéstıl
számított 30. nap,
– e.h.: a h. lejártát követı
elsı Képv.-test. ülésen,
– orvosi rendelıvel
egybeépített három szobás
szolg. lakás biztosított,
– az állás 2012. VIII. 1.
napjától betölthetı,
– pályázatok benyújtása:
Tolnanémedi Község
polgármesteréhez
az Ö. címére
(7083 Tolnanémedi,
Fı u. 29.),
– további információk
Móricz Jánosné
polgármestertıl kérhetık
a 06 (70) 209-7907-es
telefonszámon

Vas megye
Veszprém megye
Gróf Esterházy
K. és R.
Szakrendelı
fıig.-ja
8500 Pápa,
Jókai u. 5–9.

szemész szakorvos

– szemész szv.,
valamennyihez:
– külföldön szerzett d.
esetén honosítás,
– cs: önéletrajz,
– sz. pályafutás,
– orv. d., szv.-t
tartalmazó iratok és a
kötelezı folyamatos
továbbképzési idıszak
teljesítését igazoló
okiratok másolata,
– OONY-ba történt
felvétel igazolásának
másolata

valamennyihez:
– b: megegyezés szerint,
– h: a megjelenéstıl
számított 30 napon belül,
– az állás a pályázat
elbírálását követıen azonnal
betölthetı,
– lakás megbeszélés tárgya,
– érdeklıdni lehet: dr. Vörös
Ibolya fıig.-tól (8500 Pápa,
Jókai u. 5–9.)
– t: (89) 514-002

csecsemıés gyermekgyógyász
szakorvos

– csecsemıés gyermekgyógyász
szakorvos szv.

szülész-nıgyógyász
szakorvos

– szülész-nıgyógyász
szv.
Zala megye

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra
A pályázatot
meghirdetı
szerv neve,
címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a területi és iskolai védınıi
munkakörök betöltésére az I. illetve a IV. számú védınıi körzetben.
A jogviszony idıtartama: határozatlan idejő jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teles munkaidı.
A jogviszony formája: vállalkozási szerzıdés.
A munkavégzés helye: Nagykálló Város közigazgatási területén az I. számú védınıi körzet, illetve a
Budai Nagy Antal Szakközépiskola (4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.).
A munkavégzés helye: Nagykálló Város közigazgatási területén a IV. számú védınıi körzet, illetve a
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 1–4. évfolyamai (4320 Nagykálló,
Szabadság tér 5–8.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védınıi ellátásról szóló 49/2004. (VI. 21.)
EszCsM rendeletben meghatározott védınıi feladatok és a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt
iskola-egészségügyi védınıi feladatok ellátása, területi és iskolai védınıi szolgáltatás.
Munkabér és juttatások: vállalkozási szerzıdésben foglaltak s zerint.
Pályázati feltételek:
– védınıi feladatok ellátásához szükséges fıiskolai végzettség (az egészségügyi fıiskolai karon
szerzett védınıi oklevél vagy azzal egyenértékő elismert oklevél);
– büntetlen elıélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata;
– a büntetlen elıéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozata
arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban részt vevık megismerhessék;
– nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó elıterjesztést a Képviselı-testület
nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja;
– részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2012. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: a wwww.kni.gov.hu publikálási idıpontjától számított 15.
nap.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban kérjük benyújtani postai úton
(Nagykálló, Somogyi Béla út 5–7.) vagy személyesen a Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Irodájában.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat benyújtásának határidejét követı elsı testületi
ülésen dönt a Képviselı-testület. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követı soron következı
Képviselı-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagykallo.hu, Nagykállói Hírmondó c.
önkormányzati lap.
A pályázati felhívás közzétevıje (2012. VII. 6.) a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati
felhívás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
***
Poroszló
Község Ö.
3388
Poroszló,
Fı út 6.

Védınıi Szolgálat Ies Körzet
védını
A m.-végzés helye:
3388 Poroszló,
Bajcsy-Zsilinszky út
18.,
A m.-körbe tartozó,
lényeges feladatok:
– a területi védınıi
és az iskola eü.-höz
kapcsolódó feladatok
ellátása Poroszló I.
körzet közigazgatási
területén

– fıiskola, védını,
– büntetlen elıélet,
– cselekvıképesség,
– e: felhasználói szintő
MS Office (irodai
alkalmazások),
– pályakezdı vagy
védınıi m.-körben
szerzett sz. tapasztalat,
– cs: részletes sz.ö.,
– szakirányú felsıfokú
v.-et igazoló okirat
másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggı kezeléséhez
hozzájárul

– b: Kjt. irányadásával,
– h: 2012. IX. 14.,
– a pályázat elbírálásának módja,
rendje: a h.: lejártát követı soron
következı Képv.-test. ülés,
– a közalkalmazotti jogviszony
idıtartama: határozatlan idejő
közalkalmazotti jogviszony,
újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak
jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidı
kikötésével,
– a foglalkoztatás jellege: teljes
m.-idı,
– a m.-kör betölthetıségének
idıpontja: a m.-kör legkorábban
2012. X. 1. napjától tölthetı be,
– pályázatok benyújtása: postai
úton, a pályázatnak
a Poroszló Község Ö. címére
(3388 Poroszló, Fı út 6.), történı
megküldésével, kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplı azonosító számot: 1843/2012., valamint
a m.-kör megnevezését: „Védını”,

– a pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt
Szabó Lászlóné nyújt a 06 (36)
553-041-es telefonszámon,
– a pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje:
Poroszlói Újság –
2012. július 26., www. poroszlo.hu
– 2012. VII. 26., NKI honlapon
kért publikálás dátuma: 2012. VII.
18.,
– a munkáltatóval kapcsolatban
további információt
a www. poroszlo.hu honlapon
szerezhet
***
Telki Község polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§-a alapján pályázatot hirdet védını munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: 2089 Telki, Kórház fasor 24.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Telki községben területi védınıi és iskola-egészségügyi
feladatok ellátása a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fıiskolai védınıi diploma;
– büntetlen elıélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakképzettséget igazoló diploma másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban részt vevık számára a pályázati anyag és személyes adatai
megismeréséhez, illetve hozzájárulás a pályázat nyílt ülésen történı elbírálásához.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától
tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: az NKI honlapon történı megjelenést (2012. július 25.)
követı 30 napon belül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makranczi László jegyzı nyújt a 06 (26) 572003-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal címére történı megküldésével (2089 Telki, Petıfi u

1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését: „védını”.
személyesen: Telki, Polgármesteri Hivatal, 2089 Telki, Petıfi u. 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat Telki Képv.-test.-e bírálja el a következı
ülésén,
a benyújtási határidıt követı 30 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Telki község honlapja: www.telki.hu.
***
Tiszakeszi
védını
Községi Ö.
Képv.-test.
3458
Tiszakeszi,
Községháza út
46.

– szakirányú felsıfokú
v.,
– büntetlen elıélet,
– cs: sz.ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– az elıírt képesítést
igazoló dokumentum
hiteles másolata

– b: Kjt. alapján,
– h.: 2012. VIII. 31.,
– e.h.: a h.-t követı következı
Képv.-test. ülés,
– a m.-kör az elbírálást követıen
azonnal betölthetı,
– a kinevezés határozatlan idıre
szól, közalkalmazotti
jogviszonyban,
– pályázatok benyújtása:
Tiszakeszi Községi Ö. címére
(3458 Tiszakeszi,
Községháza út 46.), Sipos Imre
polgármester részére,
a borítékon kérjük feltüntetni:
„Védınıi pályázat”

