
Pályázati kiírás ingyenes vérvétel 

feladatainak ellátására 
 

 

Gádoros Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki az ingyenes vérvétel feladatainak 

ellátására. 

 

Ellátandó feladatkör: 

 

A szakorvosi vizsgálatokhoz szükséges vér levétele és előkészítése az Orosházi Kórházba 

szállításhoz. 

 

A feladat ellátásának helye: 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 27. szám alatti Egészségház. 

 

Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: 

 

Gádoros Nagyközség Önkormányzata hetente keddenként 6-tól 8 óráig térítésmentesen 

biztosítja az Egészségház rendelőjének használatát. A rendelő használatával felmerülő 

rezsiköltség a megbízó önkormányzatot terheli. 

 

Pályázati feltételek: 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM 

rendeletben előírt képesítés, és az ott, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött 

feladat-ellátási szerződés szerint;  

− büntetlen előélet; 

− cselekvőképesség; 

− felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek; 

− magyar állampolgárság; 

− érvényes egészségügyi szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, 

− működési engedély egészségügyi szakma és szakmához tartozó szolgáltatások 

végzésére, 

− érvényes ÁNTSZ működési engedély 

− együttműködési megállapodás: az Orosházi Kórház a Kórház területi ellátási 

kötelezettségébe tartozó lakosság laboratóriumi diagnosztikai ellátásához való 

egyszerűbb hozzáférése érdekében együttműködne. 

 

Előnyt jelent az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlat, és B kategóriás jogosítvány. 

 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni: 

 

− iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok hiteles másolata; 

− egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata; 

− három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló 

postai feladóvevény másolata azzal, hogy a pályázat elbírálásakor a pályázónak az 

okirattal már rendelkeznie kell; 



− szakmai önéletrajz; 

− a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban 

résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek; 

− a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázata elbírálását zárt ülésen kéri-e, vagy hozzájárul 

a nyilvános tárgyaláshoz; 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 9. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 17. 

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné, illetve érvénytelenné 

nyilvánítására. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

 

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, postai úton (vagy személyesen) Gádoros 

Nagyközség Önkormányzata részére, Dr. Szilágyi Tibor polgármesternek címezve (5932 

Gádoros, Kossuth utca 16.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Ingyenes vérvétel”. 

 

A jogviszony kezdete: 

 

A munkakör betölthető: 2020. április 1. napjától. Nyertes pályázóval a képviselő-testület 

határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.  

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: 

 

Gádoros Nagyközség polgármesterénél, Dr. Szilágyi Tibornál a 68/490-331. telefonszámon 

munkaidőben. 


