
Bag Nagyközség Önkormányzata 

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

Bag Nagyközség Önkormányzata 

II. számú felnőtt házorvos körzetben Háziorvos 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2191 Bag, Dózsa György út 54. 

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

Bag Nagyközség II. számú felnőtt és gyermek vegyes körzetben háziorvosi feladatok teljes
körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 Egyetem, 
 Az  önálló  orvosi  tevékenységről  szóló  2000.  évi  II.  törvény  és  annak

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a
háziorvosi,  házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  tevékenységről  szóló
4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte

 magyar állampolgárság 
 büntetlen előélet 



 cselekvőképesség 
 orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság 
 B kategóriás jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 részletes szakmai önéletrajz fényképpel 
 fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló

okiratok hitelesített másolata 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkereséséről szóló

postai feladóvevény másolata 
 MOK tagság igazolása 
 határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jogi engedélyezési feltételeinek 
 nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  anyagban  foglalt  személyes  adatainak  a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázatnak az elbírálást nyílt vagy zárt ülésen kéri -e 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1530/3/2019. valamint a 
munkakör megnevezését: II. számú felnőtt házorvos körzetben Háziorvos. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 Bagi Hírlap - 2019. május 3.
 Bag Nagyközség hirdetőtábláján - 2019. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Alapjuttatáson felül lakbértámogatást vagy szolgálati lakást tud biztosítani az Önkormányzat 

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.bagfalu.hu  honlapon
szerezhet. 
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