
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely-Makó 
 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2.§ alapján 

pályázatot hirdet 

 

hódmezővásárhelyi tagintézményébe 

 

 

Rendészeti koordinátor 
 

munkakör betöltésére. 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony. 

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: 

Csongrád-Csanád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Csongrád-

Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ intézmény székhelye és 6821. Kakasszék, 

Tanya 143. Reumatológiai, és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály  

 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:  

Rendészeti feladatok:  

• felügyeli, irányítja a rendészek munkáját;  

•Gondoskodik az udvar belső rendjéről (behajtás, kihajtás felügyelete) 

• Gondoskodik az intézmény kulcsnyilvántartásának naprakész vezetéséről; 

• Megszervezi az épület beléptetési pontjainak szolgálatát (Főporta, Járóbeteg     

   egység, Sürgősségi Betegellátó Osztály, szükség esetén Kakasszék) 

• portaszolgálat teljes körű ellenőrzése és irányítása;  

• a vagyonvédelemre vonatkozó belső szabályzatok, utasítások betartásának 

érvényesülésének ellenőrzése.  

Tűzvédelmi feladatok:  

• Véleményezi, javaslattételt tesz a létesítésekkel, felújításokkal kapcsolatos 

tárgyalásokon, műszaki átadásokon, üzembehelyezési eljárásokon, munka és 

tűzvédelmi szemléken, vagyonvédelmi és tűzvédelmi tárgykörben.  

• A felettes szerv és a Tűzvédelmi Hatóság ellenőrzésein részt vesz és segíti azokat a 

feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az intézkedésben közreműködik.  

• Tűzvédelmi eszközök és berendezések nyilvántartásának vezetése.  

• Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, készülékek, felszerelések 

üzemképességének fenntartásáról, karbantartatásáról, ellenőrzések elvégeztetéséről, 

selejt felszerelések pótlásáról.  

• Új felvételes munkavállalók részére oktatást tart az intézmény belső tűzvédelmi 

szabályairól. 



Katasztrófavédelmi feladatok:  

• A katasztrófák elleni védekezésre való felkészülés, védekezés és helyreállítás 

szakmai feladataiban való közreműködés.  

• Fő feladat a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának 

elősegítése.  

• Egészségügyi Válsághelyzeti Terv folyamatos karbantartása, aktualizálása.  

• Új felvételes munkavállalók részére oktatást tart az intézmény belső 

katasztrófavédelmi szabályairól. 

Környezetvédelmi feladatok: 

• Gondoskodik az intézmény kommunális- és veszélyes hulladék kezeléséről a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően; 

• Gondoskodik az intézmény belső udvarának és környezetének tisztaságáról 

• Elkészíti az intézmény környezetvédelmi feladatellátáshoz kapcsolódó bevallásait; 

• Új felvételes munkavállalók részére oktatást tart az intézmény belső 

környezetvédelmi szabályairól. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi 

C. törvény rendelkezései az irányadók. 

            

Pályázati feltételek: 

- Középfokú végzettség 

- büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány)  

- munkaköri egészségügyi alkalmasság  

- Covid-19 elleni 3 védőoltást igazoló dokumentum 

 

Előnyt jelent: 

- Szakirányú képesítés 

- Felsőfokú szakirányú végzettség 

- Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Végzettséget igazoló 

dokumentumok másolata, amelyeket bizottsági meghallgatásakor 

eredetiben be kell mutatni. Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az 

elbírálásban résztvevők megismerhetik. 

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 4. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton a pályázat Oraveczné Kispál Angéla gazdasági igazgató nevére, a 

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 

intézmény címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 

2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 

2170-34-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: Rendészeti koordinátor. 

 

 



Elektronikus úton:  

Kérjük jelentkezését e-mailben az igazgatas@csmekhm.hu címre megküldeni. 

Kérjük a tárgyban feltüntetni a „Rendészeti koordinátor” munkakört!   

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11. 

A pályázat elbírálásának rendje: 

A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes 

pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 18.,  www.kozigallas.gov.hu 
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