Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2014. EüK. 10. szám pályázati felhívás (hatályos: 2014.07.28 - )
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg,
további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a
pályázati hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051
Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy emailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből
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 előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyről 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 határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti.
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján is megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidők az
irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján
történik.
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy
félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges
hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.

***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Epidemiológiai és Kórházhigiénés Csoport
kórházi epidemiológus (kórházhigiénés orvos) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: kórházi epidemiológus (kórházhigiénés orvos)
tevékenység ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, jogszabály szerinti higiénés szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzetséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsa bizonyítvány);
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és
megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 19.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/11560/2014., valamint a munkakör megnevezését: kórházi epidemiológus (kórházhigiénés orvos).
Személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky
utca 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.markusovszky.hu – 2014. július 2.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon
szerezhet.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Epidemiológiai és Kórházhigiénés Csoport epidemiológiai szakápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
epidemiológiai szakápolói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, epidemiológiai szakápoló vagy alapképzettséggel rendelkező ráképzés
vállalásával.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzetséget igazoló okiratok másolatai;
– szakmai önéletrajz;
– működési nyilvántartás igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és
megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 19.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/11560/2014., valamint a munkakör megnevezését: „epidemiológiai szakápoló”. Személyesen: Dr.
Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.markusovszky.hu – 2014. július 2.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 2.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon
szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet
tüdőgyógyász vezető főorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– szakirányú szakorvosi végzettség;
– érvényes működési engedély;
– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról;
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt
a 06 (1) 3694-777/1695-ös telefonszámon.
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).
***
Szakorvosi Rendelőintézet Monor főigazgatója (2200 Monor, Balassa B. u. 1.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot
hirdet orvosigazgatói munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
– teljes munkaidő, amennyiben a pályázó az alábbi szakorvosi képesítések valamelyikével
rendelkezik: sebészet, traumatológia, bőrgyógyászat, radiológia;
– legalább heti 15 órás részmunkaidő, amennyiben a pályázó az alábbi szakorvosi képesítések
valamelyikével rendelkezik: fentiekben felsorolt szakmák, illetve reumatológia, szülészetnőgyógyászat, kardiológia;
– egyéb, a rendelőintézetben engedélyezett szakmákban való szakképesítés sem kizáró ok,
azonban a pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a következő szakmák szakorvosai: sebészet,
traumatológia, kardiológia, bőrgyógyászat.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2014. november
1-jétől 2019. október 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 2200 Monor, Balassa B. u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a vonatkozó
jogszabályok alapján a főigazgató helyetteseként, annak távollétében az orvosigazgató vezeti
az intézményt, felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és takarékos
gazdálkodásáért. Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai (gyógyító,
gyógyító-megelőző munka) működését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai
tevékenységek összehangolását. Kapcsolatot tart az alapellátás orvosaival, illetve részt vesz
más, ellenőrzésre, felügyeletre jogosult szervekkel történő kapcsolattartásban. A főigazgató
helyetteseként, annak távollétében gyakorolja a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény
működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, valamint legalább öt év
gyakorló orvosi tevékenység.
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítéssel, valamint;
c) legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkezik;
d) büntetlen előélet.
A b) és c) pontban szereplő feltételek alól a főigazgató javaslatára a fenntartó felmentést
adhat, ha a pályázó (jelölt) a (szak)menedzseri képzésben részt vesz, vagy vállalja a
képesítésnek – a kinevezés (megbízás) adásától számított – öt éven belül történő
megszerzését.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– képesítést igazoló okiratok másolata, (kinevezés esetén az eredeti okmányok bemutatása
szükséges!)
– öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat, hogy az illető nem áll etikai, vagy fegyelmi eljárás, vagy elmarasztaló döntés
hatálya alatt,
– MOK tagsági igazolás,
– orvos működési nyilvántartás érvényességéről szóló határozat,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. tv. 5. §. (1)
bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2014. november 1.
napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja: Dr. Csernus Zoltán főigazgatónak címezve.
– postai úton, vagy személyesen: Szakorvosi Rendelőintézet Monor, 2200 Monor, Balassa B.
u. 1.
– e-mail-ben: foigazgato.monor@gmail.com, monoreu@monornet.hu.
Előzetes érdeklődés esetén időpont egyeztetés a fenti e-mail elérhetőségeken lehetséges.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 15.
A főigazgató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) közigazgatási állásportálján történő közzététel
napja: 2014. július 7.
***
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) pályázatot
hirdet, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében, szakorvosi munkakörben
orvosigazgatói magasabb vezetői megbízás ellátására, négy évre szóló vezetői 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, szakrendelő vezetésében szerzett vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet.
Pályázat tartalma:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– vezetői szakmai koncepció vázlata;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja
megismerheti.

Egyéb információk:
– Illetmény a Kjt. szerint;
– Benyújtási határidő 2014. december 31.;
– Pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 15.
– Az állás betölthető: 2015. február 1.
– KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. augusztus 1.
Pályázat benyújtása Nagyné Kántor Judit főigazgatónak címezve, 3580 Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 11–13. vagy személyesen, Tiszaújváros Bethlen Gábor út 11–13. 2. emelet
titkárságon. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatlap azonosító számát: 515/13/2014,
valamint a beosztás megnevezését: „orvosigazgató”.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatot hirdet (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.)
nőgyógyász szakorvos
ortopéd szakorvos
reumatológus szakorvos
pszichiáter szakorvos
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség, érvényes működési engedély,
igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról, 3 hónapnál nem régebbi e.b.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt
a 06 (1) 3694-777/1695-ös telefonszámon.

Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út
56.) pályázatot hirdet az I. számú vegyes/felnőtt és gyermek/ háziorvosi körzet háziorvosi
állásának betöltésére.
Munkavégzés helye és a munkakör megnevezése:
Munkahely: Jász-Nagykun-Szolnok megye 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 8.
Munkakör: háziorvos.
A háziorvosi feladatok vállalkozási formában láthatók el.
A munkakörbe tartozó feladatok: területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes/felnőtt
és gyermek/ háziorvosi alapellátás feladatainak ellátása a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben
meghatározottak szerint.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség;
– a 4/2000. (II. 25) EüM. rendeletben előírt szakképesítés, a 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;

– szakmai önéletrajz;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– MOK tagságról igazolás;
– munkaköri alkalmassági igazolás;
– hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba
betekinthessenek;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt képviselő-testületi ülésen való
tárgyalását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálását és a szükséges
engedélyek pályázó általi beszerzését követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testület
címére (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) történő megküldésével. A borítékon kérjük
feltüntetni a munkakör megnevezését: „HÁZIORVOS”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Lakás biztosítása megoldható.
A háziorvosi körzetbe bejelentkezettek száma: 2007 fő.
A pályázattal kapcsolatban további információ Jánosi József polgármestertől vagy Jenesné
Paróczai Erika jegyzőtől kérhető az (56) 540-020-as telefonszámon vagy a
hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen.
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Héhalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3041 Héhalom, Petőfi út 1.) pályázatot
hirdet fogorvos munkakör betöltésére.
A pályázat tárgyának rövid leírása: Héhalmi fogorvosi körzetben területi ellátási
kötelezettséggel a fogorvosi ellátás biztosítása vállalkozó fogorvosként vagy
közalkalmazottként.
A szerződés időtartama: a pályázat elbírálásától határozatlan időre.

A Képviselő-testület a pályázati kiírást az alábbiakban határozza meg:
a) az ellátandó egészségügyi közszolgáltatások tételes felsorolása:
fogorvosi körzet ellátása területi ellátási kötelezettséggel;
b) a közszolgáltatással érintett terület (ágazat) ellátási kötelezettségének köre és terjedelme:
Héhalom, Palotás, Egyházasdengeleg községek;
Héhalom Község Képviselő-testülete a pályázat feltételeként kiköti, hogy a pályázónak
vállalnia kell a fogorvosi körzet működéséhez szükséges személyi, technikai feltételek saját
forrásból történő biztosítását.
A közszolgáltatás finanszírozási módja:
a) a finanszírozási szerződést a fogorvos köti meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral,
b) a finanszírozási szerződést az önkormányzat köti meg az MEP-pel.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal, 3041 Héhalom,
Petőfi út 1.
A pályázathoz mellékelni kell fentieken túl:
– egészségügyi szolgáltatóként működő pályázó esetén az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szerve által kiadott és a pályázó nevére szóló jogerős
működési engedélyt;
– nem egészségügyi szolgáltatóként pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság esetén részletes tervet az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról;
– a pályázók kötelezettségvállalását arról, hogy a pályázat megnyerése esetén 30 napon belül
benyújtják a tevékenység gyakorlásához szükséges működési engedély iránti kérelmet.
– nyilatkozatot arról, hogy vállalkozásban vagy közalkalmazotti státuszban kívánja ellátni a
feladatot.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő első
képviselő-testületi ülés
A hirdetmény megjelenésének hely: www.hehalom.hu.
Pest megye
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Nagykőrös Város Önkormányzat (2750
Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös I. számú házi gyermekorvosi
alapellátási körzet.
Nagykőrös, Széchényi tér 8.
Ellátandó feladat: a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola
egészségügyi feladatok ellátása is);
– területi ellátási kötelezettséggel;
– vállalkozási formában;
– önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben
foglalt képesítési feltételek megléte;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata;
– szakmai önéletrajz, motivációs levél;
– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata;
– a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve igazolása a működtetési jog
engedélyezéséről;
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők
a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek.
Juttatások, egyéb információk:
– a pályázat beadásának határideje a megjelenéstől számított 30 napon belül;
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat
Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen;
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi;
– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően, a szükséges engedélyeztetési
eljárást követően;

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel dr.
Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550310-es telefonszámon;
– a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa;
– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír
ki Tolna IV. számú háziorvosi körzete háziorvosi feladatainak ellátására.
Munkakör és munkahely megnevezése:
– A IV. sz. háziorvosi körzethez tartozó felnőttkorú lakosság ellátása a Tolna, Mözs Szent
István u. 13. alatti rendelőben.
– A tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti
szolgálatban való részvételt, mely egyben az ügyeletben társult települések (Bogyiszló, Fadd,
Fácánkert) ellátását is jelenti.
A tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban (megállapodás szerint).
Pályázati feltételek:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát;
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot;

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt
vevők a pályázati anyagot megismerhetik.
A pályázathoz csatolni lehet:
– MOK tagsági igazolás.
Egyéb információk:
– A pályázatot Tolna város alpolgármesterének címezve, a Tolnai Polgármesteri Hivatal
címére (7130 Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani.
– Az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben
részesül, ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás szerint).
– Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy az OEP honlapján kiírásra kerül a „Pályázat tartósan
betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására” pályázati
felhívás. Ehhez tájékoztatjuk, hogy az általunk meghirdetett háziorvosi körzet 2012. július 1jétől tartósan betöltetlen.
– A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
honlapján történő megjelenéstől (2014. július 30.) számított 60 nap.
– Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.
– Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően.
– A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges
szerződések megkötése alapján.
– A háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően, az ÁNTSZ engedélyének
beszerzése és a MEP-pel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható.
– Információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól [t.: 06 (85) 208-500] vagy
Ezerné dr. Huber Évától, Tolna város jegyzőjétől [t.: 06 (74) 540-800].
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM
KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA

A Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy
Sándor utca 8–20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §.
alapján pályázatot hirdet anyaggazdálkodási osztályvezető munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: az Intézet székhelyén illetve telephelyein.
A munkakörbe tartozó feladatok: éves gazdálkodási és költségvetési tervek, beszámolók
készítése. Raktárak munkájának megszervezése, beosztása. A gazdálkodási tervben
meghatározott feladatok célszerű és maradéktalan végrehajtása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai vagy egyetemi végzettség;
– egészségügyben szerzett minimum 3 éves gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi költségvetési intézményben szerzett gyakorlat;
– Word és Excel felhasználói szintű ismeret, valamint CT ECOSTAT ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– fizetési igény megjelölése;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja: Zsarnay István gazdasági igazgatóhoz a kórház címén.
***

A Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy
Sándor utca 8–20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet anyaggazdálkodó, ügyintéző munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: az Intézet székhelyén.
A munkakörbe tartozó feladatok:
– havi osztályos igények összesítése;
– bevételi bizonylatok, számlák, megrendeléssel történő felszerelése és továbbítása;
– vonatkozó jogszabályok által előírt jelentések, adatszolgáltatások készítése, nyilvántartások,
gazdasági adminisztratív feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– középfokú szakirányú képesítés
– egészségügyben szerzett minimum 3 éves gyakorlat
– büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi költségvetési intézményben szerzett gyakorlat,
– Word és Excel felhasználói szintű ismeret, valamint CT ECOSTAT ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– fizetési igény megjelölése,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: az állás azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja: Zsarnay István gazdasági igazgatóhoz a kórház címén.

