
A Fejér Megyei Kormányhivatal álláspályázata 

A Fejér Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri 
Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete járási tiszti főorvos munkakör betöltésére.  

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú, 6 hónap próbaidő 
kikötésével. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Munkavégzés helye: 8060 Mór, Szent István tér 2. 

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség, 
• általános orvos vagy higiénikus orvos végzettség és közegészségtan- járványtan, vagy 

megelőző orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés (ennek hiányában 
nyilatkozat a 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése szerint a 
szakvizsga megszerzésének kötelezettségéről). 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 

• közigazgatási szakvizsga, 
• legalább 3-5 éves szakmai gyakorlat, 
• legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat, 
• idegen nyelv ismerete, 
• ECDL vizsga, 
• B kategóriás jogosítvány. 

Benyújtandó iratok, igazolások: 

• a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati önéletrajz, 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat, 
• adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat 

tartalmát megismerhetik. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen közegészségügyi-
járványügyi, egészségügyi igazgatási valamint egészségfejlesztési koordinációs és hatósági 
feladatok vonatkozásában. 

Illetmény: 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény; a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 
alapján kerül megállapításra.  

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és harminc napon belül új pályázatot írjon ki.  



A pályázat benyújtásának módja: 

A pályázatot zárt borítékban postai úton, vagy személyesen egy példányban kérjük eljuttatni 
az alábbi címre:  

Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatala 
 
Dr. Magdics Péter hivatalvezető 
8060 Mór, Szent István tér 1-2. 
 
A borítékra kérjük írja rá: „pályázat járási tiszti főorvos munkakörre”. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2014. 09. 30.  
A pályázat elbírálásának határideje:  2014. 10. 10.  
Az állás betöltésének ideje:    2014. 10. 15.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Müller Cecília megyei tiszti 
főorvos ad (22/511-723). 


