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Salgota ri6n Megyei Jogu V6ros dnkorm ilnyzata

a Kdzalkalmazottak jogdll6s6rol szolo 1992.6vi XXX|ll. torv6ny 201A. $ alapj6n
pirlyAzatot hirdet

Salgotarjin Megyei Jogu Viros 0nkorm6nyzata

gyermekorvos

beoszt6s ell6t5s6ra.

A kcizalkalmazotti jogviszony idStartama:

h at6 rozatl a n idej ri koza I ka I mazotti jogviszony

Fogla lkoztatAs jellege:

Teljes munkaid6

A munkav6gz6s helye:

Nogr5d megye, 3100 Salgotarjdn, Beszterce t6r 1.

A beosztishoz tartoz6, illetve a vezet6i megbizissal jA16 l6nyeges feladatok:

a hAzi gyermekorvosi korzet gyermekorvosi feladatainak ell5t6sa, a hflziorvosi, h6zi
gyermekorvosi 6s fogorvosi tev6kenysegrol szolo 412000. (ll. 25,) EtlM rendelet 4, S (3)
bekezdes6ben felsorolt feladatok el ldrt6sa

llletm6ny 6s juttatdsok:

Az illetm6ny megdllapit6sdra 6s a juttat6sokra a Klzalkalmazottak jog6ll6s6rol szolo
1992. evi XXX|ll. torv6ny rendelkez6sei az irdnyadok,

PSlyAzati felt6telek:

. Egyetem,

. A hatdlyos jogszab6lyokban (2003. evi LXXXIV. torv6ny,2020.6vi C. t6rv6ny,
412000. (ll 25.) EUM. rendelet, 31312011. (Xll. 33.) Korm. rendelet) el6irt
iskolai vegzetts6g, szakk6peslt6s, 6s egy6b feltetelek megl6te.

A pAlyAzat r6szek6nt benyujtand6 iratok, igazol6sok:

. a v5gzettseget, szakkepesit6st igazolo okiratok m6solat6t,
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. r6szletes, szakmai tev6kenys6get bemutat6 6n6letrajzot,

. 30 napnel nem r6gebbi erkolcsi bizonyitvdnyt,

. alkalmassegi vizsg6lat megl6tet igazolo okm6ny mdsolatdt,

. nyilatkozatot arra vonatkoz6an, hogy a hAzi gyermekorvosi feladatokat
eg6szs6gUgyi szolgSlati jogviszonyban vagy v6llalkoz6s formdj6ban szeretn6
dllStni,

. nyilatkozatot, amely szerint hozzijArul ahhoz, hogy a p1ly1zat elbir6l6s6ban
r6sztvev6 k a p6ly ltzati a nyag of meg i s m e rh ess6 k.

A beosztds betiilthet6s6g6nek id5pontia:

A beoszt6s legkorAbban 2022. janu6r 1. napjdt6l tolthet6 be.

A pSly Azat be ny0jt6s6 na k hat6 ridej e : 2021. sze pte m be r 30.

A pitlyitzati kiir6ssal kapcsolatosan tov6bbi inform6ciot Nagy Ang6la szocidlpolitikai
referens ny0jt, a +3612015825384 -os telefonsz6mon.

A pSlyilzatok benyfjtds6nak m6dja:
. Postai 0ton, a pllyAzatnak a Salgotarj6n Megyei Jog0 V6ros Onkorm6nyzata

clm6re t6rt6n6 megkUld6s6vel (3100 Salgotarj6n, M0zeum t6r 1. ), KerjUk a

borit6kon feltUntetni a pfulyAzati adatb6zisban szerepl6 azonoslt6 sz6mot:
18.349-112021 , valamint a beoszt6s megnevez6s6t: gyermekorvos.

A pillyAzat elbir6l6s6nak hat6ridej e: 2021. oktober 31 .

A pitlyAzati kiir6s tov6bbi kiizz6t6tel6nek helye, ideie:

. Salg6tarjln Megyei Jog0 V6ros Onkorm6nyzata honlapja

. Orsz6gos Korh6zi F6igazgatosdg honlapja

A munkSltat6val kapcsolatos egy6b l6nyeges inform6ci6:

A korzet bet6lthet6 eg6szs6gUgyi szolg6lati jogviszonyban (munk6ltato: Salgotarj6n es

T6rs6ge Eg6szs6gUgyi-Szoci6lis Kdzpontja, Salg6tarj6n FUleki 0t 41.) vagy Salgotarj6n

Megyei Jog0 V6ros OnkormdnyzatAval kotdtt feladat-ell6tdrsi szerz6d6ssel is.

Eg6szsegUgyi szolg6lati jogviszony eset6n a b6rez6s az eg6szs6gUgyi szolgdlati
jogviszonyrol szol6 2020. 6vi C. torvenyben foglaltak alapj6n tdrt6nik. Az

Onkorm6nyzattal kdtott feladat-ell5t6si szerz6d6s eset6n az eg6szsegUgyi

szolg6ltat6sok Eg6szs6gbiztosit6si Alapbol tort6n6 finanszlrozlsAnak r6szletes

szab6lyai16l sz616 4311999. (lll. 3.) Korm. rendeletben meghat6rozottakon tul

Salgotarj6n Megyei Jog0 V5ros Onkorm6nyzata Kozgy(l6s5nek a ,,Szakembereket
Salg6tarj6nba" program16l sz6l6 1712015. (lV 30 ) onkormdnyzati rendelet6ben

foglaltak alapj6n 6nkorm6nyzati b6rlak6s kedvezm6nyes b6rbead6sara, a helyi

ipirgz6si ad6r6l szol6 4012015. (Xll. 17.) 6nkorm6nyzati rendelet6ben foglalt iparuzesi

ad6 kedvezm6ny biztosit6sdra, valamint a Kdzgy0les6nek a 24312013. (Xl 28 )
hat6rozat6ban foglalt 6nkormdnyzati kdlts6gvetesi t6mogat6s nyrijtds6ra van lehetos6g.

A munkSltat6val kapcsolatban tov6bbi inform6ci6t a www.salgotarian.hu
honlapon szerezhet.
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