Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2019. EüK 8. szám pályázati felhívás
hatályos 2019.05.20 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 Bp., Széchenyi István tér
7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), 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 Kft., 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 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 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 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA

Az Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.) pályázatot hirdet Nukleáris
Medicina Osztály osztályvezetői megbízással, főorvos munkakör (vezetői megbízásának) ellátására.
A vezetői megbízás/beosztás időtartama: a vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: főorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b) pontja
értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke 4 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa.
A munkavégzés helye: Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György út 7–9.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a jogszabályokban
előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás
alapján, így különösen Nukleáris Medicina Osztály szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete,
az osztály tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti
egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésre, valamint az
Országos Onkológiai Intézet Szervezési és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok
végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Korm. rendelet, valamint a munkáltató szervezet
kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– nukleáris medicina szakvizsga,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– működési nyilvántartási státusz érvényessége,
– MOK-tagság,
– PhD tudományos fokozat,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra,
– egészségügyi (munkaköri) alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói
igazolások) másolata,
– a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a
vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott
iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
– külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja: a közalkalmazotti jogviszony kezdő
időpontja: 2019. november 1. A vezetői megbízás kezdő időpontja: 2020. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak az Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122
Budapest, Ráth György út 7–9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás/munkakör
megnevezését: „Nukleáris Medicina Osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikus úton a Munkaerő- és Bérgazdálkodási osztály részére a humanpolitika@oncol.hu email-címen keresztül,
– személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat az Országos Onkológiai Intézet Munkaerő- és
Bérgazdálkodási Osztályán (1122 Budapest, Ráth György út 7–9., 1. épület, 1. emelet) nyújtható be.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
A pályázatok elbírálásának rendje: a Kjt., a Korm. rendelet, valamint az egészségügyi
közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői
megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.)
EüM rendelet alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázat kiírás további közzétételének helye:

– www.kozigallas.gov.hu,
– www.oncol.hu/állásajánlatok.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 23.
***
A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (1076
Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Gasztroenterológiai Osztályára osztályvezető főorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a gasztroenterológiai osztály tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének
biztosítása,
– a beosztott orvosok, dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók, bérezés megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyászati szakvizsga, gasztroenterológiai szakvizsga,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tudományos fokozat megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program, vezetési elképzelések,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),

– tudományos tevékenység jegyzéke,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos
Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. Dr.
Sásdi Antal főigazgató főorvos). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 547-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton: Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére a foig@peterfykh.hu email-címen
keresztül,
– személyesen: Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvosnál (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.,
főigazgatóság.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.
A pályázat közigállás honlapon történő publikálásának időpontja: 2019. május 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2019. május 6.,
– www.peterfykh.hu – 2019. május 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.
***
A Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (1076
Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet I. Belgyógyászati Osztályára osztályvezető főorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

– az I. Belgyógyászati Osztály tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének
biztosítása,
– a beosztott orvosok, dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók, bérezés megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyászati szakvizsga, nephrológiai szakvizsga,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: tudományos fokozat megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program, vezetési elképzelések,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),
– tudományos tevékenység jegyzéke,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Péterfy Kórház – Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos
Traumatológiai Intézet címére történő megküldésével (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20. Dr.
Sásdi Antal főigazgató főorvos). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 548-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton: Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére a foig@peterfykh.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvosnál (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 8–20.,
főigazgatóság.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.
A pályázat közigállás honlapon történő publikálásának időpontja: 2019. május 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2019. május 6.,
– www.peterfykh.hu – 2019. május 6.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.peterfykh.hu honlapon szerezhet.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház utca 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Kardiológiai
rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Dombóvár, Kórház utca 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Kardiológiai
rehabilitációs osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátás munkájának szervezése, irányítása és
zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, kardiológiai rehabilitáció szakvizsga,
– szakorvosi 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes alap- és működési nyilvántartás,
– kamarai tagság,
– egészségügyi alkalmasság,

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb szakvizsga,
– szakmai vezetői gyakorlat,
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez,
– érvényes alap- és működési nyilvántartás igazolása,
– kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László főigazgató nyújt a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), valamint a borítékon a beosztás megnevezésével: kardiológiai
rehabilitáció osztályvezető főorvos,
– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgatónál (7200 Dombóvár, Kórház utca 39–41.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– kozigallas.gov.hu,
– www.szlkorhaz.hu.

***
Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 2890 Tata, Fürdő utca 19.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása kapcsolt munkakörben,
– az intézmény jogszerű működésének biztosítása,
– az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának szervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment (szakirányú
továbbképzési szakon szerzett) képesítés,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
– az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002.(III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői
gyakorlat megléte alól, illetőleg 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 – 5 éven belül történő megszerzését,
– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés közjegyző által hitelesített másolata,
– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– a Kjt. 20. §-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány – azzal, hogy a munkakör
része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás – a büntetlen előélet, valamint
annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt,
– szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló
testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Anita irodavezető nyújt, a 06 (34) 588662-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak 2 példányban (eredeti + másolati
példány, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza) a Tata Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: IX/28-5/2019. , valamint a beosztás megnevezését:
Intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása a Kjt., valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (Korm. rendelet) megfelelő eljárási rend szerint történik.
Az elbírálás határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a
résztvevők írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tata.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: amennyiben az állást elnyerő pályázó nem
az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a
Korm. rendelet 1. mellékletében feltüntetett szakképesítést igénylő munkakörben történik. Az
intézménynél létesült jogviszony esetében 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázati határidőnél

a postára adás idejét kell figyelembe venni. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
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
Komárom-Esztergom megye
Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár utca 23.) pályázatot hirdet Ács város III. számú háziorvosi
körzet teljes körű ellátására, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel.
Munkahely címe: 2941 Ács, Deák F. utca 25.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte.
Csatolandó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor
szükséges),
– részletes szakmai önéletrajz,

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
– igazolás érvényes működési nyilvántartásról,
– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő háziorvossal,
– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása,
– nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a közölt
adatait megismerjék.
Egyéb információk:
– az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval,
– az állás betöltése esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap.
Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.
Az állás betölthetősége: 2019. június 1. napjától.
A pályázatok benyújtása: Ács Polgármesteri Hivatala (2941 Ács, Gyár utca 23.), Dr. Szentirmai István
polgármester részére postai úton, 1 példányban, valamint elektronikusan a
polgarmester@acsvaros.hu-e.mail-címre. A postai úton feladott pályázat borítékján kérjük
feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető Dr. Szentirmai István polgármestertől a 06
(34) 385-121-es telefonszámon vagy e-mailben.
Nógrád megye
Pest megye
Törökbálint Város Önkormányzata (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.) (a továbbiakban:
TVÖ) pályázatot hirdet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törtvény 13.
§ 4. pontja alapján, és az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről szóló 22/2003. (VI. 6.)
önkormányzati rendelettel megállapított 2. számú fogorvosi körzetének ellátására, amely területi
ellátási kötelezettséggel jár. A fogorvosi körzet vegyes korösszetételű, felnőtt korúak, valamint
oktatási és nevelési intézmények, Bálint Márton Általános és Középiskolához és a Bóbita Óvodához
tartozó lakosainak ellátása tartozik hozzá. A körzethez tartozó lakosság vállalkozási formában látható
el.
A fogászat alapellátási tevékenység kezdő időpontja: a feladatellátási szerződés megkötését és az
egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését
követően azonnal.

Munkahely: a TVÖ tulajdonában lévő, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 10. alatti rendelő.
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben
előírt feltételek megléte,
– felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
– részletes szakmai programot, amely tartalmazza a pályázó terveit a fogászati ellátás keretében
megvalósítandó új technológiákra, valamint a pályázó által biztosítandó azon innovatív eszközökre,
amelyek az ellátandó lakosság korszerű kezelését, gyógyítását hivatottak elősegíteni,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
– az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság igazolását arról,
hogy a pályázó szerepel az orvosok alap és működési nyilvántartásában,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet
és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– egészségügyi alkalmassági igazolását,
– MOK-tagság igazolását,
– a vállalkozói formától függően, az egészségügyi tevékenység egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 7. § (2) bekezdés b), c), j) pontjai szerinti egyéni vállalkozói igazolvány, illetve
gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát,
– gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén a pályázó cégszerű nyilatkozatát arról, hogy tagjai vagy
alkalmazottai között van olyan személy, aki megfelel a jelen pályázati felhívásban előírt, a fogorvosi
tevékenység ellátásához szükséges feltételeknek (ebben az esetben a jelen pályázati felhívásban
előírtakat ezen személy vonatkozásában kell igazolni),
– a pályázó nyilatkozatát – amennyiben gazdasági társaság – arról, hogy a pályázat benyújtásának
időpontjában nem áll csőd, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás hatálya alatt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban a TVÖ részéről kijelölt személyek a
pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához,

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hivatalos kapcsolattartás során elfogadja az elektronikus
kapcsolattartást azzal, hogy az egyes közlések, határidők az email-üzenetek elküldése és kézbesítése
napján veszik kezdetüket.
Illetmény és juttatások: a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: a pályázatot egy példányban, postai úton vagy
személyesen kell benyújtani 2019. május 21. 16.00-ig a következő címen: Törökbálinti Polgármesteri
Hivatal Titkárság, 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„Fogászati szakrendelés”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a TVÖ által kijelölt bizottság
hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról a TVÖ Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolási kötelezettség nélkül – eredménytelennek
nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a
pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
Egyéb információk: a TVÖ legfeljebb egyszeri alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít a pályázók
számára. Eredményes pályázat esetén, a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan időre
szóló feladatellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. Az önkormányzat
ingyenesen a fogorvos rendelkezésére bocsátja a fogorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek
biztosításához szükséges eszközöket. A pályázó viseli a rendelő, váróterem rezsiköltségeit, valamint a
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási munkák
költségeit.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Berkesi István szervezési ügyintézőtől
[berkesi.istvan@torokbalint.hu e-mail-címen vagy a 06 (20) 272-0551-es telefonszámon].
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

