
Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság - Cegléd 
 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet 

Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság- Iskola és Ifjúság Egészségügyi Szolgálat 
orvos, iskolaorvos 

munkakör betöltésére. 

1. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

1.1. határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 
2. Foglalkoztatás jellege: 

2.1. teljes munkaidő 

3. A munkavégzés helye: 

3.1. Pest Megye, 2700 Cegléd, Rákóczi út 9. 

4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

4.1. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti 
iskolaorvosi feladatok ellátása 

4.2. Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) 
Ök. rendelete 4. melléklet 3. pontjában felsorolt köznevelési intézmények tanulóit illetően  

5. Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
6. Pályázati feltételek: 

6.1. egyetem, háziorvos, belgyógyász vagy csecsemő- és gyermekgyógyász, 
6.2. egészségügyi ellátás területén szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
6.3. Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló igazolás 
6.4. MOK tagság 
6.5. büntetlen előélet 
6.6. cselekvőképesség és 
6.7. magyar állampolgárság 

7. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga 
 



8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

8.1. részletes fényképes szakmai önéletrajz 
8.2. végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
8.3. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása 
8.4. sikeres felvétel esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
8.5. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati 

anyagot megismerhessék 

9. A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

10. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 1. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Galambosi Jánosné vezető-
védőnő nyújt, a 53/322-826 -os telefonszámon. 

11. A pályázatok benyújtásának módja: 
 
Postai úton, a pályázatnak a Bölcsődei és Védőnői Igazgatóság (BÖVI) címére történő 
megküldésével (2700 Cegléd, Deák utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 96/2017., valamint a munkakör megnevezését: 
iskolaorvos. 
 

12. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
12.1. A határidő után, illetve hiányosan beküldött pályázatot érvénytelennek tekintjük. 
12.2. A pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes beszélgetést folytatunk. 
12.3. A pályázókat 8 napon belül írásban értesítjük az eredményről. A sikertelenül pályázó 

részére az értesítéssel egyidejűleg visszaküldjük valamennyi általa benyújtott iratát. 
12.4. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítja. 
 

13. A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15. 
 

14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
14.1. kozigallas.gov.hu - 2017. május 29. 
14.2. www.cegled.hu - 2017. május 29. 
14.3. Ceglédi Hírmondó – 2017. június 8. (tájékoztató a pályázati felhívás elérhetőségéről) 

 

------------ 


