
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

 

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (8319 Lesenceistvánd, 

Kossuth u. 145 ) pályázatot hirdet a Tapolcai Járás terültén lévő önkormányzatok illetékességi 

területére kiterjedő központi háziorvos ügyelet szakmai vezető munkakörének  heti  20 óra 

időtartamú, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.  törvény hatálya alá 

tartozó részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony keretében történő foglakoztatásra.  

 

A központi orvosi ügyeleti feladatokat ellátó intézmény megnevezése: 

 

Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat , Tapolca , 

Nyárfa u.3. 

 

Munkakör: szakmailag elkülönült szervezeti egység szakmai vezető  

 

A  szakmai vezető ellátja a szervezeti egység irányításával összefüggésben azokat a 

feladatokat, amelyek a feladat ellátásban részt vevő háziorvosokkal történő szerződés kötések, 

szerződés módosítások előkészítésével, a szakmai szervezeti egység gazdálkodásával, annak 

szabályszerűségének figyelemmel kísérésével összefüggésben jelentkezik. Ellátja mindazokat 

a feladatokat is, amelyeket az egészségügy feladatellátást szabályozó jogszabályok előírnak.  

 

Munkáltatói jogok: a közalkalmazotti jogviszony létesítése, megszüntetésére, illetmény 

megállapítása tekintetében a Társulási Tanács , a munkáltató jogokkal kapcsolatos egyéb 

jogkörökben az Intézmény vezetője 

 

A jogviszony időtartama: 5 év  

 

A munkakör várhatóan 2015. szeptember 1. napjával tölthető be 

 

A szakmai vezető feladata:  
 A  jogszabályi előírások megtartásával és Az intézmény létesítő okiratában, valamint az 

intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak figyelembevételével 

irányítja, szervezi és ellenőrzi a szakmailag önálló intézmény egységet.  

A munkakörbe tartozó, illetve a szakmai vezetői megbízással járó egyéb feladatok: 

 

A központi orvosi ügyelet szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá: 

–  a személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, 

–  a központi orvosi ügyelet szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos 

tervezési, szervezési tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott 

egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése, 

– a központi orvosi ügyelet szervezeti és működési szabályzatának elkészítése és a kötelezően 

előírt szabályzatok, továbbá a működét segítő egyéb szabályzatok kidolgozása 

– a  helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel  kapcsolattartás, 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény alapján   

megállapodás szerint 

  

Pályázati feltételek: 



A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint 

a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 

13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján: 

 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel 

– egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel orvos közgazdász vagy egészségügyi 

menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,  

– legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkezik, 

valamint: 

– büntetlen előélet,  

– cselekvőképesség. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– végzettséget igazoló okiratok (egyszerű) másolatai,  

– a pályázó személy adatait tartalmazó részletes szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– a központi orvosi ügyeleti szolgálat vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely 

tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását 

célzó fejlesztési elképzeléseket, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók 

részére történő sokszorosításához, továbbításához, 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolás 

– az illetmény igény mértékének megjelölése 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

– orvosi szakvizsga megléte, 

– széleskörű informatikai ismeretek, 

– költségvetési intézménynél szerzett vezetői tapasztalt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

 

2015. július 22. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:  

A pályázati felhívás megjelenik: a kozigallas.hu honlapon, a Tapolcai Hírözön c. időszaki 

lapban, továbbá a Veszprém Megyei NAPLÓ napilapban  

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

Postai úton, a pályázatnak a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  

(8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145 címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon 

feltüntetni „Központi Orvosi Ügyelet Szakmai Vezető” munkakör megnevezést. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a Társulás elnökénél személyesen  

( 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u 145.), 06/70/3139372 telefonszámon vagy a 

tapolcakornyekitarsulas@lesenceistvand.hu email címen. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Társulási Tanács bírálja el. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31. napjáig 

mailto:tapolcakornyekionkormanyzatitarsulas@lesenceistvand.hu


 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az 

általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási 

határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 
 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa! 

 

Lesenceistvánd, 2015. május 28. 

 

                                                                                              Tóth Csaba 

                                                                                                elnök 


