Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos 2018.12.27 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 EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.)
Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinikára klinikai vezető ápoló beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. március 24-től 2023.
június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakdolgozói humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel,
– hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása,
– szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása,
– a szakdolgozók érvényes működési nyilvántartásának figyelemmel kísérése,
– a klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység koordinálása, ellenőrzése,
– betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, fejlesztése,
– munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése,
– minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma,
– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél,
– érintett szakterületen szerzett 10 éves szakmai gyakorlat,
– egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
– MedSolution informatikai rendszer ismerete,
– egy világnyelv társalgási szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai
munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét,
– szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata,
– érvényes működési nyilvántartást igazoló okirat másolata,
– MESZK-tagságot igazoló okirat másolata,
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart,
– külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges
hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási
vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel a büntetlen előéletét már igazolta és a korábbi jogviszonya
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. március 24. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 16.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt.
98.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
OGYER/273/2018., valamint a beosztás megnevezését: klinikai vezető ápoló.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu – 2018. december 17.
***

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.) Idegsebészeti
Klinika igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikára klinikai
vezető ápoló beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. április 1-jétől 2023.
június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakdolgozói humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel,
– hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása,
– szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása,
– a szakdolgozók érvényes működési nyilvántartásának figyelemmel kísérése,
– a klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység koordinálása, ellenőrzése,
– betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, fejlesztése,
– munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése,
– minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma,
– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél,
– érintett szakterületen szerzett 10 éves szakmai gyakorlat,
– egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat,
– felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
– MedSolution informatikai rendszer ismerete,
– egy világnyelv társalgási szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai
munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét,
– szakmai önéletrajz,
– a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata,
– érvényes működési nyilvántartást igazoló okirat másolata,
– MESZK-tagságot igazoló okirat másolata,
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart,
– külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges
hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási
vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel a büntetlen előéletét már igazolta és a korábbi jogviszonya
megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el),
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 16.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Idegsebészeti Klinika igazgatója címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt.
22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
OISK/206/2018., valamint a beosztás megnevezését: klinikai vezető ápoló.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu – 2018. december 17.
***

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Bőrgyógyászati Osztály és Nemibeteg Gondozó 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, öt évre szól.
A munkavégzés helye:
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62.
– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4405 Nyíregyháza, Debreceni u. 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, bőrgyógyászat szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
283/2018, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: közigállás honlap – 2018. december 19.
***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórháza Tüdőgondozó vezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, tüdőgyógyászat szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. február 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt a 06 (42) 599-700/2117-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.), Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 282/2018, valamint a munkakör megnevezését:
vezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: közigállás honlap – 2018. december 19.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800
Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói
tagintézményébe, Radiológiai osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, szakorvosi
közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye:
– Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.,
– Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
– a radiológiai osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése,
– rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása,
– az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, radiológus szakorvosi szakvizsga,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban,
– érvényes működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– MOK-tagság igazolása,
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata,

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék, illetve hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján
történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás betölthetősége: a beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése
után tölthető be, előre láthatóan 2019. február 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 2.) történő megküldésével. Azonosító szám: 4885-34-1/2018.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: közigállás honlap – 2018. december 21.
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
Nógrád megye
Pest megye
Érd megyei jogú város önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1–3.) pályázatot hirdet az Érd közigazgatási
területén lévő iskolák, óvodák iskolaorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.
Ellátandó feladatkör: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2.
melléklete szerinti iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozás formájában, az önkormányzattal kötött

feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel. A városban a 24 órás alapellátási ügyeleti
szolgálatot gazdasági társaság működteti.
A feladat ellátásának helye: Érd megyei jogú város közigazgatási területén lévő iskolák, óvodák. Az
ellátási terület és a feladatellátás helye a pályázóval történő egyeztetés alapján kerül kialakításra.
A jogviszony időtartama: a feladatellátási szerződés tíz éves időtartamra szól, mely kérelemre
meghosszabbítható.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: a feladatellátás időtartama alatt az orvosi szobát,
valamint a 26/19978. (IX. 3.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő felszerelést az
önkormányzat, illetve a köznevelési intézmény biztosítja.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. §-ában előírt
szakképesítések valamelyike,
– egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában történő szereplés,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság,
– MOK-tagság.
A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai
feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az okirattal már
rendelkeznie kell,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat az iskolaorvosi feladatok vállalkozási formában történő ellátásáról,
– MOK-tagság igazolása,
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő
személyek a pályázati anyagot megismerhetik,
– nyilatkozat, melyben a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul a nyilvános
tárgyaláshoz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő első közgyűlési
ülés. Érd megyei jogú város közgyűlése fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton vagy
személyesen Érd Megyei Jogú Önkormányzata részére, T. Mészáros András polgármesternek címezve
(2030 Érd, Alsó utca 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Iskolaorvosi pályázat”.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követően a Szociális és
Egészségügyi Bizottság hallgatja meg. A bizottsági meghallgatást követően, a bizottság véleményét
mérlegelve, a végleges döntést Érd megyei jogú város közgyűlése hozza meg.
A jogviszony kezdete: az iskolaorvosi tevékenység az elbírálást és a szükséges hatósági engedélyek
rendelkezésre állását követően azonnal megkezdhető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Érd megyei jogú város polgármesteri hivatal lakosságszolgálati iroda vezetőjénél, Dudás Erzsébetnél a 06 (23) 522-318-as telefonszámon munkaidőben,
vagy a 06 (30) 449-0881-es telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– www.oali.hu
– www.erd.hu
– Érdi Újság.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

