
 

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 

 

háziorvosi munkakör betöltésére. 

 

 

A foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A foglalkoztatás időtartama: 

a) Határozatlan időre szól a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 

szóló 4/2000.  (II.25.) EüM rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti feltétel teljesülése 

esetén vagy  

b) Határozott időre, a háziorvosi szakképesítés megszerzésééig de legfeljebb 5 évig szól a 

4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdése szerinti feltétel teljesülése esetén. 
 

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja: 2017. január 1. 

 

A munkavégzés helye:  

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

 

A kinevezéssel járó lényeges feladatok: 

Háziorvosi feladatok teljes körű ellátása. 

 

Illetmény és egyéb juttatások: 

Az illetmény megállapítására a Kjt., valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései, az egyéb juttatásra az 

önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak az irányadóak. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 

- cselekvőképesség, 

- a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti képesítés, vagy 

- az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből háziorvostan szakorvosi 

szakképesítés nélkül a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdése szerinti 

szakképesítések valamelyike és az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal kötött – a 

háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzésére irányuló – képzési szerződés. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- részletes szakmai önéletrajzot,  

- 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,  

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy a bizonyítvány 

megkéréséről szóló postai feladóvevény másolatát.  

A pályázat benyújtási határideje:     
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes portálján történő közzétételt követő 15. nap 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

A pályázati határidő lejártát követő 15. nap. 

 

A pályázat elbírálásának módja: 

A beérkezett pályázatokról az intézmény vezetője dönt.  

 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

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

internetes portálja, Ercsi Város 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, 2016. szeptember 13. 

 

Dr. Várföldi Tamás 

intézményvezető 


