Általános tudnivalók
2013. EüK. 11. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.07.19 - )
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 levélben (1051 Budapest,
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben
(eszerk@emmi.gov.hu).
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 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
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.
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A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet a Sürgısségi Betegellátó
Osztály osztályvezetı fıorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban (fıorvosi/szakorvosi munkakörre), 90
napos próbaidıvel történik.
Az osztályvezetı fıorvosi megbízás határozott idıre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Sürgısségi
Betegellátó Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének biztosítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsga vagy
– aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen elıélet.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– tudományos munka;

– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai vezetıi elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– publikációs jegyzék;
– nyilatkozat, melyben 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 pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt, a 06
(96) 507-936-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történı megküldésével
(9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.), vagy
– személyesen: PAMOK Humán Erıforrások Osztálya, Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır,
Vasvári Pál utca 2–4.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 5/1351- 1/2013.
valamint a beosztás megnevezését: osztályvezetı fıorvos (Sürgısségi Betegellátó Osztály).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelıen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október l.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapján: 2013. június 25.
– KIH honlapján: 2013. június 25.
– PAMOK honlapon: 2013.június 25.
Garzonházi férıhelyet tudunk biztosítani.
***
Markusovszky
Egyetemi
Oktatókórház
9700
Szombathely,
Markusovszky L.
u. 5.

Körmendi Sebészeti O.
2 fı sebész és/vagy
traumatológus szakorvos
szakorvosjelölt
Alkalmazási forma:
közalkalmazotti jogviszony
keretében, teljes
munkaidıben, ügyeletben
való részvétellel

– orvostudományi
egyetemi v.,
– e: szakirányú szv,.
– cs: részletes sz.ö.,
– sz. v.-et igazoló okiratok
másolata (orv. d., szv. biz.,
OONY-ba történı felvétel
igazolása),
– orvosi kamarai tagság
igazolása,
– eddigi jogviszonyok
igazolása,
– sz.ö.

– b: Kjt. szerint.,
– a kinevezés
határideje: a
pályázatok
elbírálását követıen,
– a pályázat
benyújtása:
prof. dr. Nagy Lajos
PhD
9700 Szombathely,
Markusovszky L. u.
5.
– h.: a hirdetés
megjelenését követı
15 napon belül,
– információ prof.
dr. Nagy Lajos PhD,
a fenti címen
vagy a 06 (94) 515501-es
telefonszámon.
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A Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza (6772 Deszk, Alkotmány u. 36.) fıigazgatója a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
ápolási igazgató munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza (6772 Deszk, Alkotmány
u. 36.).
A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek
Szakkórházában az ápolás színvonalának emelése, a tevékenység felügyelete és összehangolása. A

szakdolgozók részére szakképzések és továbbképzések szervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fıiskolai, diplomás ápoló végzettség;
– ápoló munkakörben megszerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen elıélet és cselekvıképesség;
– magyar állampolgárság;
– legalább egyéves vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– legalább 10 éves, betegágy melletti gyakorlat;
– egészségügyi fıiskola diplomás ápolói szakán szerzett okleveles ápolói szakképzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata;
– személyi adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról szóló nyilatkozat;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a bírálóbizottság
megismerhesse;
– az ápolási igazgatói feladat ellátására vonatkozó koncepció, program.
A munkakör betöltésének várható idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza címére: 6772 Deszk, Alkotmány
u. 36., a borítékon fel kell tüntetni továbbá a munkakör megnevezését: „Ápolási igazgató”;
– elektronikus úton: Tölcsér Tímea részére a tolcsertimea@deszkikorhaz.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidıt követı 15 napon belül.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu.
A KÖZIGÁLLÁS publikálásának idıpontja: 2013. július 10.
***
Fonyód Város Önkormányzata, mint az Egészségügyi Ellátást Szervezı és Mőködtetı Nonprofit
Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság (8640 Fonyód, Szent István u. 27.) alapítója
pályázatot hirdet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a
Munka Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerint az Egészségügyi
Ellátást Szervezı és Mőködtetı Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő
Társaság társügyvezetıi munkakör – Gt. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján – munkaviszony
keretében történı betöltésére.
Az ügyvezetı, ügyvezetı társával együtt a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági
társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges
mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerzıdés alapján nem tartoznak a
társaság legfıbb szervének, vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.
Munkáltató: Munkaviszony létesítése, megszüntetése, a munkabér megállapítása tekintetében,

valamint a munkáltató jogokkal kapcsolatos egyéb jogkörben a taggyőlés hatáskörébe tartozó
kérdésekben az alapító, mint egyedüli tag dönt.
Munkakör megnevezése: ügyvezetı (Mt. 208. § alapján)
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 6 hónapos próbaidı kikötésével.
A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: 2013. november 1.
Az ügyvezetı feladata:
A gazdasági társasági formában mőködı intézmény teljes munkaidıben történı vezetése, képviselete.
Ennek keretében, a jogszabályi elıírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítı okiratában,
valamint az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével
irányítja, szervezi és ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az
intézmény számára kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény
érdekeinek megfelelıen teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá:
– az intézmény mőködése személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása;
– az intézmény dolgozói felett a létesítı okiratban meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása;
– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások
folyamatos ellenırzése;
– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az
egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén;
– a szervezeti és mőködési szabályzat aktualizálása és a kötelezıen elıírt szabályzatok, továbbá az
intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása;
– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése;
– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, nemzetközi
intézményekkel kapcsolattartás;
– minıségirányítási rendszer mőködtetése;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése.
Munkabér:
Az ügyvezetı munkabére az Mt. 204. § (3) bekezdése alapján, illetve az egészségügyi intézmény éves
beszámolójának figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII.
törvény alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaság közzéteszi a vezetı munkavállalók részére a
munkaviszonya alapján nyújtott pénzbeli juttatásokat.
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetı
tisztségviselıi megbízatás után részesülhet javadalmazásban.
Pályázati feltételek:
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.
28.) EüM rendelet alapján:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettség;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel, orvos közgazdász vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel rendelkezik, vagy vállalja annak elvégzését,

valamint:
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség.
A pályázónak a munkáltató döntése alapján az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló
2007. évi CLII. törvény rendelkezései szerinti vagyonnyilatkozatot kell tennie.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a döntéshozók részére
történı sokszorosításához, továbbításához.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– vezetıi tapasztalat;
– orvosi szakvizsga megléte;
– legalább ötéves vezetıi gyakorlattal rendelkezik;
– idegen nyelv ismerete;
– változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat;
– gazdasági társaságok mőködésében, mőködtetésében szerzett vezetıi tapasztalat.
A pályázat benyújtásának határideje:
Az Egészségügyi Közlönyben történı megjelenést követı 60. nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik Fonyód Város Önkormányzata (alapító) honlapján, valamint az
Egészségügyi Közlönyben.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Fonyód Város Önkormányzata (8640 Fonyód, Fı út 19.) címére történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot
valamint a munkakör megnevezését: ügyvezetıi pályázat, Egészségügyi Ellátást Szervezı és
Mőködtetı Nonprofit Kiemelkedıen Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság
és
– elektronikus úton a hivatal@fonyod.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a hivatal@fonyod.hu e-mail
címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint a
vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.
28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során tölthetık be. A pályázati
eljárás lefolytatására, illetve az elbírálására irányadó eljárásként a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

A pályázat elbírálásának határideje:
Az alapító a pályázati határidı lejártát követı 60 napon belül dönt a jogviszony létesítésérıl.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa
benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétıl számított
3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására!
***
Tata Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §a alapján pályázatot hirdet a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény intézményvezetı (magasabb
vezetı) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
Magasabb vezetı megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. október 1-jétıl 2018.
szeptember 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Fürdı u. 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító
okiratában meghatározott feladatok végrehajtása kapcsolt munkakörben. Az intézmény jogszerő
mőködésének biztosítása. Az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának szervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettség;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat;
– büntetlen elıélet;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
[A 13/2002.(III. 28.)EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetıi
gyakorlat megléte alól, illetıleg az egészségügyi (szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól abban az esetben, ha a
pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízás) adásától
számított – öt éven belül történı megszerzését.]
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés közjegyzı által hitelesített másolata;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen elıélet igazolására, illetve annak igazolása,
hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt (amennyiben a benyújtási határidıig nem áll
rendelkezésre, az igénylésérıl szóló igazolást, az eredeti erkölcsi bizonyítványt pedig legkésıbb a
véleményezı bizottság meghallgatásának idıpontjáig kell benyújtani);
– szakmai, vezetıi gyakorlat hitelt érdemlı igazolása;

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggı kezdéséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményezı és elbíráló
testület a személyét érintı ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás legkorábban 2013. október 1. napjától tölthetı
be.
A pályázat benyújtásának határideje: a közigállás honlapján való megjelenéstıl számított 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Anita nyújt a (34) 588-662-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére történı megküldésével (2890 Tata,
Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot:
I/2013, valamint a beosztás megnevezését: „Intézményvezetı”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.), valamint a 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendeletnek megtelelı eljárási rend szerint történik. A pályázat eredményérıl a résztvevık
írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı elsı testületi ülésen.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.tata.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az intézménynél létesült jogviszony esetében négy hónap próbaidı kerül kikötésre. A pályázati
anyagokat kérjük 2 példányban (eredeti + másolati példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési
programot tartalmazza) benyújtani. A pályázati határidınél a postára adás idejét kell figyelembe
venni.
A képviselı-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tata.hu honlapon szerezhet.
***
Tiszaújváros Városi Rendelıintézet pályázatot hirdet, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
keretében szakorvosi munkakörben orvosigazgatói magasabb vezetıi megbízás ellátására, négy évre
szóló vezetıi megbízással.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakorvosi képesítés, legalább 5 éves gyakorló orvosi tevékenység;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés;
– legalább 5 év szakrendelı vezetésében szerzett vezetıi gyakorlat;
– büntetlen elıélet.
A pályázat tartalma:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– vezetıi szakmai koncepció vázlata;

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja
megismerheti.
Egyéb információk:
– Illetmény a Kjt. szerint.
– Benyújtási határidı: 2013. október 31.
– A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 15.
– Az állás betölthetı: 2013. december 1.
– KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2013.június 27.
– A pályázat benyújtása Nagyné Kántor Judit fıigazgatónak címezve, 3580 Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 11–13., vagy személyesen: Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13. 2. emeleti titkárságon.
***
A Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) pályázatot hirdet orvosigazgató
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– szakorvosi képesítés;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés;
– legalább 1–3 éves vezetıi gyakorlat;
–egészségügyi finanszírozási ismeretek.
Egészségügyi intézményben szerzett 1–3 év orvos igazgatói gyakorlat elınyt jelent.
A pályázathoz csatolandó:
– orvosigazgatói vezetésre vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések;
– részletes szakmai önéletrajz;
– egyetemi diploma hiteles másolata;
– szakképesítés(ek) hiteles másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– OONY, MOK tagsági igazolvány másolata;
– tudományos tevékenység jegyzéke;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevık megismerjék.
Feladatok:
– az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az intézményben nyújtott orvosi, gyógyszerészi és higiénés
tevékenység felügyelete, összehangolása;
–a kórház középtávú szakmai programjának és fejlesztési koncepciójának elkészítése;
– orvosszakmai munka szervezése és ellenırzése;
– figyelemmel kíséri az osztályok teljesítményének alakulását, beszámolási kötelezettséggel bír a
fıigazgató felé;
– felügyeli a kórházi kontrolling tevékenységet és kapcsolattartás az orvosszakmai szervezetekkel,
egyetemekkel, szakmai kollégiumokkal;
Információ: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól, szakképesítés szerinti szakorvosi
tevékenység megbeszélés tárgyát képezi.
A KIH honlapon való megjelenés idıpontja: 2013. június 18.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 15.

A pályázat elbírálási határideje: 2013. augusztus 25.
Az állás betölthetıségének idıpontja: 2013. szeptember 1.
Bér: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtása: Sámoly György fıigazgató, tel.: 06 (27) 620-602.
Pályázati hirdetmények orvosi állásokra
A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Budapest
A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (1074 Budapest, Csengery u. 25.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:
reumatológus szakorvos,
füll-orr-gégész szakorvos.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség;
– érvényes mőködési engedély;
– MOK-tagság;
– büntetlen elıélet.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– járóbeteg-szakellátásában szerzett tapasztalat;
– informatikai felhasználói ismeretek;
– idegen nyelv ismerete.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a járóbeteg-szakellátáson megjelenı betegek szakorvosi ellátása.
A munkavégzés helye: 1074 Budapest, Csengery u. 25.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– részletes szakmai önéletrajz fényképpel;
– végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata;
– MOK-tagság és mőködési engedély igazolásának másolata;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot
megismerhetik és abba betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 16.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. augusztus 30.

A munkakör betölthetıségének idıpontja: az elbírálást követıen azonnal.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: dr. Szabó Katalin orvosigazgató,
tel.: 06 (1) 321-2200/126 vagy e-mail: igazgatosag@tesz.co.hu.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat címére történı
eljuttatásával (1074 Budapest, Csengery u. 25.);
– elektronikus úton a SzaboKatalin@tesz.co.hu e-mail címre történı beküldéssel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu weboldalon szerezhet.
A hirdetmény elsıdleges közzétételének helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapja.
A KÖZIGÁLLÁS publikálás dátuma: 2013. július 25.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Szalkszentmárton
Község Ö. 6086
Szalkszentmárton,
Jókai u. 2.

fogorvos
(6086
Szalkszentmárton,
Fı út 62.),
– Szalkszentmárton
község fogorvosi
körzete, valamint
iskolafogászat
ellátása

– egyetemi, fogorvosi
végzettség,
– legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat,
– ECDL,
– e: a hozzátartozó
gyermek háziorvosi
képzettsége,
– cs: szakmai
önéletrajz,
– 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
– fogorvosi szakmai
gyakorlat igazolásáról
szóló
nyilatkozat,
– nyilatkozat a körzet
vállalkozási formában
történı ellátásáról,
– hozzájáruló
nyilatkozat, hogy a
pályázat elbírálásában
részt vevık a pályázati
anyagot
megismerhessék,
valamit hogy a
személyét érintı kérdés
tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést kér,
– a Kormányhivatal
Népegészségügyi

– a m.-kör betölthetıségének
várható idıpontja:
a munkakör legkorábban 2013.
november 1. napjától tölthetı
be,
– határozatlan idejő
vállalkozási jogviszony,
– szolgálati lakás lehetısége
biztosított
– a foglalkoztatás jellege: teljes
m.-idı,
– b: az illetmény
megállapítására és a
juttatásokra
a feladat vállalkozási
formában ellátandó
rendelkezései az
irányadóak,
– h: 2013. augusztus 21.,
– a pályázati kiírással
kapcsolatosan
további információt Tóth
Ferenc jegyzı nyújt
a 06 (76) 358-519-es
telefonszámon,
– a pályázatok benyújtásának
módja: – postai úton, a
pályázatnak Szalkszentmárton
Község Önkormányzata címére
történı megküldésével (6086
Szalkszentmárton, Jókai utca
2. ). Kérjük a borítékon

házi gyermekorvos
(6086
Szalkszentmárton,
Fı út 62.,
6088 Tass, Kálvin tér
1.),
Az ellátási terület
Szalkszentmárton és
Tass községek
közigazgatási
területe, annak
gyermek lakossága
ellátási és iskolaegészségügyi ellátási
kötelezettsége
vállalkozói formában

Szakigazgatási Szerve
igazolása a mőködési
jog engedélyezésérıl

feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplı
azonosító számot: 848-5/2013.,
valamint a munkakör
megnevezését: „Fogorvos”,
– személyesen: Káposztás
Tibor polgármester,
Bács-Kiskun megye,
6086 Szalkszentmárton,
Jókai utca 2.,
– a pályázatokat
Szalkszentmárton Község Ö.
Képv.-test. bírálja el
– e.h.: 2013. augusztus 19.,
mindkettıhöz:
– a pályázati kiírás megjelenési
helye, ideje:
– Szalkszentmárton
község honlapja –
2013. július 19.
– Országos Alapellátási
Intézet honlapja

– egyetemi,
gyermekorvosi
végzettség,
– legalább 1–3 év
szakmai tapasztalat,
– ECDL,
– e: a hozzátartozó
fogszakorvosi
képzettsége,
– cs: szakmai
önéletrajz,
– 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
– gyermekorvosi
szakmai gyakorlat
igazolásáról szóló
nyilatkozat,
– nyilatkozat a körzet
vállalkozási formában
történı ellátásáról,
– hozzájáruló
nyilatkozat, hogy a
pályázat elbírálásában
részt vevık a pályázati
anyagot

– a m.-kör betölthetıségének
várható idıpontja: a munkakör
legkorábban 2013. szeptember
1. napjától tölthetı be,
– határozatlan idejő
vállalkozási jogviszony,
– szolgálati lakás lehetısége
biztosított
– a foglalkoztatás jellege: teljes
m.-idı,
– b: az illetmény
megállapítására és a
juttatásokra a feladat
vállalkozási formában
ellátandó rendelkezései az
irányadóak,
– h: 2013. augusztus 21.,
– a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Tóth Ferenc
jegyzı nyújt
a 06 (76) 358-519-es
telefonszámon,
– a pályázatok benyújtásának
módja: – postai úton, a
pályázatnak Szalkszentmárton

megismerhessék,
valamit hogy a
személyét érintı kérdés
tárgyalásakor nyílt vagy
zárt ülést kér,
– a Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve
igazolása a mőködési
jog engedélyezésérıl

Község Önkormányzata címére
történı megküldésével
(6086 Szalkszentmárton, Jókai
utca 2. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 849-5/2013.,
valamint a munkakör
megnevezését: „Gyermek
háziorvos”,
– személyesen: Káposztás
Tibor polgármester,
Bács-Kiskun megye,
6086 Szalkszentmárton,
Jókai utca 2.,
– a pályázatokat
Szalkszentmárton Község Ö.
Képv.-test. bírálja el, Tass
község Ö. Képv.-test.
véleményezési jogával,
– e.h.: 2013. augusztus 31.,
– a pályázat megjelenésének
további helye, ideje:
– Tass község honlapja –
2013. július 19.

Békés megye
Köröstarcsa Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Köröstarcsa II. számú háziorvosi
körzete háziorvos munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5622 Köröstarcsa, Pipa u. 10.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A II. számú háziorvosi körzethez tartozó felnıtt és gyermek vegyes körzetben háziorvosi feladatok
ellátása területi ellátási kötelezettséggel és iskolaorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt és a 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendeletben elıírt egyéb feltételek,
– büntetlen elıélet;
– MOK-tagsági igazolás.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: az az orvos, aki Köröstarcsa községben kíván letelepedni a
pályázat elbírálása során elınyben részesül, ehhez szolgálati lakást biztosítunk. A praxis mőködtetési
jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerzıdések megkötése alapján.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolata;
– részletes személyi és szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati
anyagot megismerhetik;
– MOK-tagsági igazolás.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 2013. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardiné dr. Szabó Zsuzsanna címzetes
fıjegyzı nyújt a (66) 480-211-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Köröstarcsa Község
Önkormányzatának Képviselı-testülete címére (5622 Köröstarcsa, Kossuth tér 7.) történı
megküldésével, Köröstarcsa község polgármesterének címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „Háziorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a háziorvosi tevékenység a képviselı-testület döntését
követıen az ÁNTSZ-engedélyek beszerzése és a MEP-pel történı szerzıdéskötés után azonnal
gyakorolható.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– az Országos Alapellátási Intézet honlapja,
– Köröstarcsa község honlapja.
A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el, vagy határozatlan idejő közalkalmazotti
jogviszonyban (megállapodás szerint).
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Arló Nagyközség Ö.
Képv.-test.
3663 Arló,
Ady Endre út 162.

II. számú felnıtt
háziorvosi körzet
(Arló, Rákóczi u. 5.)
felnıtt háziorvos
(3663 Arló, Rákóczi
út 5.),
– a II. számú felnıtt
háziorvosi körzet
orvosi feladatainak
teljes körő ellátása
területi ellátási
kötelezettséggel,
határozatlan idejő
vállalkozói
jogviszony vagy

– az önkormányzat
rezidens pályázó
jelentkezését is
elfogadja,
– a 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet szerinti
képesítés, a 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm.
rendeletben,
a 96/2003. (VII. 15.)
Korm.
rendeletben elıírt egyéb
feltételek megléte,

– h: 2013. szeptember 15.,
– e.h: 2013. szeptemberi
képviselı-testületi ülés,
– a m.-kör betölthetıségének
várható idıpontja: a m.-kör az
elbírálást követıen azonnal
betölthetı,
– szolg. lakás vagy családi ház
igény szerint biztosított,
– a pályázat benyújtásához
tájékoztatást lehet kérni Vámos
Istvánné
dr. polgármestertıl, cím: Arlói
Polgármesteri Hivatal,
3663 Arló, Ady Endre út 162.,

közalkalmazotti
jogviszony
keretében,
– teljes munkaidıs,
napi
4 óra rendelıben
végzett járóbetegellátás és 4 óra az
ellátott terület
szerinti fekvı
betegek ellátása,
– lehetıség szerint 4
rendelés délelıtt és 1
délutáni idıszakban a
hét 5 napján,
– az orvosi ügyeleti
ellátás biztosítása
szükség szerint

– büntetlen elıélet,
cselekvıképesség,
– cs: diploma hiteles
másolata,
szakképesítést tanúsító
okiratok másolata,
– részletes sz. ö.,
– három hónapnál nem
régebbi erkölcsi
bizonyítvány,
– B kategóriás
jogosítvány,
– egészségügyi
alkalmasságot igazoló
okiratok másolata,
– háziorvosi
alkalmasság meglétét
igazoló okmány
másolata,
– a vállalkozás meglétét
igazoló dokumentumok
vállalkozás esetén,
– nyilatkozat, amelyben
a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázat
elbírálásában
közremőködık a
pályázatba
betekintsenek, illetve
arra vonatkozóan, hogy
nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja
a képviselı-testület

Csongrád megye
Fejér megye
Gyır-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye

t: 06 (48) 544-003,
– a pályázat elbírálásának
módja, rendje: Bizottsági
javaslat kialakítását követıen
hozott Képv.-test. döntés.
A pályázati eljárás során
a pályázónak a Képv.-test. elıtt
ismertetnie kell
az elképzeléseit,
– az Ö. a nyertes pályázóval
részletes szerzıdést köt,
melyben a felek a mőködés
feltételeit rögzítik, vagy
kinevezi a pályázót
közalkalmazottnak,
– a pályázati kiírás
közzétételének helye:
– KSZK internetes portál,
– www.arlo.hu honlap,
– OALI honlap

Túrkeve Város Ö.
5420 Túrkeve,
Petıfi tér 1

IV. számú felnıtt
körzet
dr. Nánási Lajos
Egészségház
(Túrkeve, Széchenyi
u. 5.)
felnıtt háziorvos
Túrkeve IV. számú
körzete felnıtt
háziorvosi
feladatainak teljes
körő ellátására,
területi ellátási
kötelezettséggel

– vállalkozási
formában,
– büntetlen elıélet,
– a 4/2000. (II. 25.)
EüM
rendelet szerinti
képesítés,
– cs: végzettséget,
szakirányú végzettséget
igazoló dokumentumok
másolatát,
– OONYI igazolást,
– részletes sz. ö.,
– 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
– vállalkozási formától
függıen, egyéni
vállalkozói igazolvány,
illetve társas
vállalkozás esetén a
cégbírósági bejegyzést
igazoló okirat és a
társaság alapító
okiratának másolatát,
– vállalkozói
kötelezettségvállalást
arra vonatkozóan, hogy
a pályázat megnyerése
esetén 8 napon belül
benyújtja a mőködési
engedély iránti kérelmet
az illetékes szervhez,
– nyilatkozatot arról,
hogy a pályázó a
pályázati anyagában
foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással
összefüggésben
szükséges kezeléséhez
hozzájárul

– h: 2013. szeptember 1.,
– e.h: a pályázati határidı
lejártát követı képviselıtestületi ülés,
– a m.-kör betölthetıségének
várható idıpontja: a sikeres
elbírálást és a szükséges
engedélyezési eljárást
követıen azonnal,
– határozatlan idejő, a nyertes
pályázóval kötött, a mőködés,
üzemeltetés, részletes
feltételeit rögzítı
feladatellátási szerzıdés
megkötése. Az Ö.
térítésmentesen adja át a praxis
mőködtetési jogát,
– a pályázatot postai úton,
1 eredeti példányban kell
benyújtani Túrkeve város
polgármesteréhez címezve: dr.
Szabó Zoltán polgármester,
5420 Túrkeve, Petıfi tér 1. A
borítékon kérjük feltüntetni:
„Háziorvosi pályázat”,
– egyéb információ:
(56) 361-111 vagy
polgarmester@turkeve.hu

Komárom-Esztergom megye
A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban
betölthetı álláshelyekre az alábbi területre:

Fekvıbeteg Osztályra:
– belgyógyász-gastroenterologus, belgyógyász-haematologus, szülész-nıgyógyász, neurológus, fülorr-gégész, tüdıgyógyász, pszichiátriai szakorvosok részére.
Járóbeteg-, valamint diagnosztika területre:
– radiológus szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére.
A közeljövıben kialakításra kerülı Sürgısségi Osztályra:
– oxyológia és sürgısségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, akik elhivatottságot érez
a szakma elsajátítása iránt.
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık
(szabadfoglalkozás vagy vállalkozás):
Szájsebész – heti max. 24 órában
Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra:
Belgyógyászat-gastroenterologia, fül-orr-gégészet, neurológia, nukleáris medicina, radiológia,
szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat, pszichiátria.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint.
A gastroenterologus, haematologus, neurológus, tüdıgyógyász, radiológus, pszichiáter szakmákra
jelentkezıknek béren kívüli juttatást biztosítunk.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi
tevékenység végzése.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga elıtt állókat is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat;
– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– OONYI könyv másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– elıadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához.
Jelentkezési határidı: 2013. augusztus 11.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidıt követı 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás az KIH honlapján is megtekinthetı 2013. július 10-tıl.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal,
önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”, illetve „Pályázat rezidensi
álláshelyre”.

Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot ír ki Nyírparasznya község
közigazgatási területén lévı háziorvosi körzetben háziorvosi feladatok ellátására.
Ellátandó feladat: Nyírparasznya község teljes közigazgatási területén a háziorvosi körzetben
háziorvosi feladatok ellátása az önkormányzat tulajdonában lévı rendelıben.
A tevékenység vállalkozó háziorvosként vagy közalkalmazottként látható el.
A megbízás idıtartama: az önkormányzat határozatlan idejő szerzıdést köt, melyben a felek rögzítik
a mőködési feltételeket.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya, Szabadság utca 14.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: a háziorvosi alapellátás feladatainak ellátása a háziorvosi,
a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben
meghatározottak szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, vállalkozási forma esetén a finanszírozási
szerzıdés rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
szerinti képesítés, és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeirıl, valamint a mőködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendeletben elıírt egyéb feltételek;
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség.
A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot;
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok közjegyzıvel hitelesített másolatát;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja büntetlen elıéletét, és
hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggıen szükséges kezeléséhez hozzájárul, illetve nyilatkozatot arról, hogy a pályázat
tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri;
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban
szereplı személyes adatainak harmadik személy által történı megismeréséhez, a pályázati eljárással
összefüggı kezeléséhez;
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumokat (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas

vállalkozás esetén az alapító okirat), cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
– egészségügyi alkalmassági igazolást.
A munkakör betöltésének idıpontja: 2013. október 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 30.
Egyéb információk:
– a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó János polgármester nyújt a (44) 385175-ös telefonszámon.
– az önkormányzat a háziorvos részére szolgálati lakást tud biztosítani.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázat Nyírparasznya Község Önkormányzata címére történı megküldésével (4822
Nyírparasznya, Szabadság utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését:
„Háziorvos”.
– Személyesen: Szabó János polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4822 Nyírparasznya,
Szabadság utca 23.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követı legközelebbi
képviselı-testületi ülés, legkésıbb 2013. szeptember 20.
A pályázat további közzétételének helye:
– az önkormányzat hirdetıtáblája;
– az önkormányzat honlapja;
– a Kelet-Magyarország címő napilap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirparasznya.hu honlapon szerezhet.
Nyírparasznya Község Önkormányzatának Képviselı-testülete fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetıi és egyéb állásokra
A pályázatot meghirdetı
szerv neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati
feltételek

Juttatások, egyéb
információk

A Károlyi Sándor Kórház (1041 Budapest, Nyár u. 103.) fıigazgatója pályázatot hirdet az Intézet
Fıigazgatósága belsı ellenıri munkakörének ellátására.
Feladatok: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1)–(4) bekezdése alapján,
valamint a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.

(XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti ellenırzési feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
– fıiskola, pénzügyi-számviteli, közgazdász végzettség;
– ellenırzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintő számviteli/pénzügyi szoftverismeret;
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedély
megléte;
– más felsıfokú iskolai végzettség esetén a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés ab)
és b) pontjaiban elıírt követelményeknek való megfelelés;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen elıélet.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– egyetem, közgazdász, jogász végzettség;
– költségvetési szervnél, egészségügyi intézménynél belsı ellenırzési területen szerzett gyakorlat –
legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló iratok másolata;
– motivációs levél;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogáról;
– belsı ellenırzési tevékenység folytatására feljogosító engedély másolata;
– hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételi eljárásban való részvételhez.
Bérezés: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés, illetıleg a felek közötti megállapodás
rendelkezései az irányadók.
A pályázat elbírálása: a pályázatok a beérkezés után elbírálásra kerülnek, ezt követıen az állás
azonnal betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 21.
Jelentkezés: postai úton a Károlyi Sándor Kórház Fıigazgatóság címére: 1041 Budapest, Nyár u. 103.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Bocskai Tamás fıigazgató nyújt, tel.: 06 (1)
360-0091, 06 (1) 390-4011.

