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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 e-

mailben (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. 

*** 

Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér. 5.) pályázati felhívása. 

A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös VII. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet. Nagykőrös, 
Széchényi tér 8. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása; 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint. 



Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési feltételek 

megléte; 

– 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltétel; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– személyi, szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– 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, amennyiben a szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatásra 
kerülnek és az engedélyek rendelkezésre állnak, 

– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat VII.” megjelöléssel, Dr. Czira Szabolcs polgármester, 
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. 

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 53/550-310-es telefonszámon, 

– a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, 

– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. 

 


