
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 

 

Az Ercsi Egészségügyi Központ (Ercsi, Esze Tamás u. 14.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A §- a, valamint a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet alapján 

 

pályázatot hirdet 

 

az Ercsi 2. sz. házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak 

közalkalmazotti jogviszonyban történő ellátására az alábbi tartalommal: 

 

 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A foglalkoztatás időtartama: 

Határozatlan időre szól  

 

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: 2017. október 1. 

 

A munkavégzés helye:  

Fejér megye, 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. 

 

A kinevezéssel járó lényeges feladatok: 

Ercsi Város közigazgatási területén a 2. sz. házi gyermekorvosi körzet feladatainak teljes körű 

ellátása, területi ellátási kötelezettséggel.  

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.   

 

Pályázati feltételek:  

- büntetlen előélet; 

- csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés;  

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e 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; 

- Magyar Orvosi Kamarai tagság. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot az eddigi szakmai tevékenység ismertetésével, 

- végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,  

- írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- minden olyan irat, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart,   



- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

A pályázat benyújtási határideje:     
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 30. nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő 30. nap. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A beérkezett pályázatokról az intézmény vezetője, a pályázat kiírója dönt. A kiíró fenntartja 

magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat elbírálása során 

a személyes meghallgatásról a pályázót külön értesítjük..  

 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) internetes oldala, Ercsi Egészségügyi Központ 

internetes portál, Ercsi Város Honlapja, Magyar Orvosi Kamara honlapja. 

  

A pályázat benyújtásának helye, módja: 

A pályázatokat lezárt borítékban az Ercsi Egészségügyi Központ intézményvezetőjéhez (2451 

Ercsi, Esze Tamás u. 14.) írásban kell benyújtani. 

 

A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított. 

A pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást, valamint az 

intézmény megismerésére irányuló igényüket Dr. Várföldi Tamás intézményvezetőtől 

kérhetik. Telefonszám:06/25/520-770, e-mail: ercsiegkozp@gmail.com 

 

 

 

Ercsi, 2017. június 19. 

 

Dr. Várföldi Tamás 

Intézményvezető 


