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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 29-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

3/2016. (I.29.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki  

 

az 1. számú házi gyermekorvosi praxis betöltésére  
 

     a határozat mellékletében megszövegezett felhívással. 

 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a felhívás 

városunk honlapján, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján, az 

Országos Alapellátási Intézet honlapján, a Veszprém Megyei Naplóban és a Fejér Megyei 

Hírlapban történő megjelentetéséről.  

 

 

Határidő: a felhívás közzétételére: haladéktalanul  

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Végrehajtásban közreműködik:  

  Varga Szilvia humánügyi referens 

Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

 

 

 

 

V á r p a l o t a ,  2016. január 29. 

 

 

 

 

Talabér Márta                dr. Ignácz Anita Éva 

polgármester                    jegyző 

 

 

  



A 3/2016. (I. 29.) képviselő-testületi határozat melléklete  

 

 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki  

Várpalota 1. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

közalkalmazotti kinevezéssel történő ellátására 
 

 

 

Ellátandó feladatok: 

 

- Várpalota város közigazgatási területén az 1. számú házi gyermekorvosi körzetben 

gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Várpalota Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, Várpalota, Bakony utca 14. szám alatti 

rendelőben. 

 

- A tevékenység magában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való 

részvételt, mely az ügyeletben társult települések (Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Ősi, 

Öskü, Tés, Jásd, Hajmáskér, Sóly és Vilonya gyermek lakossága) ellátását is jelenti. 

 

Illetmény: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség, 

- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés, 

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

hajtásáról 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. 

 

A pályázathoz csatolandó: 

- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló 

postai feladóvevény másolata, 

- részletes szakmai önéletrajz, 

- Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás 

- pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban 

résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy 

hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 

 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

 

A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Várpalota Város 

Önkormányzata címére: 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39., Talabér Márta 

polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Házi gyermekorvosi pályázat” 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon 



kérhető:  

Varga Szilvia humánügyi referens: 06 30 815 2561 

             Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens: 06 30 631 8695 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19. 

 

Elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés. 

 

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2016. március 1. 

 

A megbízás időtartama: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek 

rögzítik a működési feltételeket. 

 

 

Megjegyzés: Várpalota Város Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít. 

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap 

próbaidőt köt ki. 

 

 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 

 admin.kozigallas.gov.hu 
 www.oali.hu 
 www.varpalota.hu 

 Veszprém Megyei Napló 

 Fejér Megyei Hírlap 

 

 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítása iránt. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.oali.hu/
http://www.varpalota.hu/

