
Zala Megyei Kormányhivatal  
                         

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján  
pályázatot hirdet 

Zala Megyei Kormányhivatal  
Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

 
járási tisztifőorvos-osztályvezető  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

3. számú melléklet: 70. Közegészségügyi-járványügyi, környezet-és település-
egészségügyi hatósági és megelőző, népegészségügyi, egészségvédelmi, 
egészségmegőrzési és -megelőzési, valamint egészségügyi igazgatási, koordinációs 
és hatósági feladatkör  

Ellátandó feladatok: 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 
törvényben, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a 
népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti 
államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján a járási népegészségügyi feladatok ellátása.  



A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen a 
közegészségügyi-járványügyi, egészségügyi igazgatási és egészségfejlesztési 
koordinációs és hatósági ügyek, valamint a kémiai biztonsági feladatok 
vonatkozásában.  
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:  
 
Nagykanizsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Zala 
Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 
         Cselekvőképesség, 
         Büntetlen előélet, 
         Egyetem, általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos 

szakképzettség és közegészségtan-járványtan, vagy megelőző orvostan és 
népegészségtan szakorvosi képesítés,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
         Hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához,  
         Egészségügyi alkalmasság  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Megfelelő szakmai ismeret, kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli 

kommunikációs készség.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes 
szakmai önéletrajz a 45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint  

         motivációs levél  
         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
         iskolai végzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okmányok másolatai  
         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik  
         referenciák, amennyiben rendelkezik ilyennel  



A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Józsa Zsanett járási 
hivatalvezető nyújt, a 0693509510 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő 

megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
ZAB/060/1754-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: járási 
tisztifőorvos-osztályvezető.  

         Elektronikus úton Rigó Csaba kormánymegbízott részére a 
hivatal@zalakozig.hu E-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.kormanyhivatal.hu/hu/zala - 2015. július 20. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 20. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati 
kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, 
így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  
 

Megjegyzés [MB1]:  


