
Vizsoly Község Önkormányzata  
                         

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

 
KÖRZETI FELADATOKAT ELLÁTÓ HÁZIORVOSI PRAXIS 

munkakör betöltésére.  

A munkakörbe tartozó tevékenység ellátható közalkalmazotti jogviszonyban, 
vagy vállalkozás, gazdasági társaság  keretében működtetési szerződés 
alapján. 
                         
Foglalkoztatás jellege:  

A munkakör betöltésének módjától függően teljes munkaidőben.  

A munkakör betöltésének időtartama:  határozatlan időtartamú 
 
A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888. Vizsoly, Szent János út 136/A. szám 

     3887.  Hernádcéce, Árpád út 31. szám 

     3886.  Korlát, Kossuth út 36. szám 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  egészségügyi alapellátás körébe 
tartozó feladatok ellátása a háziorvosi körzetben. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony létesítése 
esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 



A 4/2000.(II. 25.) EüM. Számú rendeletben, valamint a 18/2000.(II. 25.) Korm. 
számú rendeletben előírt feltételek. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

    pályázó szakmai életrajza; önéletrajza; az előírt végzettséggel,  illetve 
szakirányú képesítéssel való rendelkezés hiteles módon történő igazolása; 
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 23.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bihi Miklós polgármester 
nyújt, a 46-587-449 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Vizsoly Község Önkormányzata címére 

történő megküldésével (3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot:   /2010, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos  

         Személyesen hivatalos munkaidő alatt: Bihi Miklós polgármester,  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatályos 
rendelkezései szerint.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.vizsoly.hu - 2010. december 1. 
         www.korlat.hu - 2010. december 1. 
         www.hernadcece.hu - 2010. december 1. 

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

 
 


	 

