
„A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a kö-
vetkező határozatot hozta: 
 

278/2011. (X.21.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 
 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Egészségpénztár 
véleményének ismeretében dönt arról, hogy 
 

a) Orosháza Város Önkormányzat Kórháza (5900. Orosháza, Könd utca 59. 
Képviseli: Dr. Kalmár Mihály főigazgató) tekintetében – figyelemmel az intéz-
mény tartozásállományára – önkormányzati biztost rendel ki. 

 
b) az önkormányzati biztos kijelölésére a mellékelt pályázati felhívást jóváhagyja.  

 
Végrehajtásért felelős: Jogi Iroda a pályázati felhívás közzétételéért 
Határidő:          legkésőbb 2011. november 05.” 
 

 
K.m.f. 

 
 
 Dr. Dancsó József Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária  
 polgármester címzetes főjegyző 
 



2. számú melléklet 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet (Ámr.) 167. §-ában, valamint az 
önkormányzati biztosról szóló 26/2011. (X.24.) önkormányzati rendeletében előírtak 
alapján 
 

pályázatot hirdet 
 
a fenntartásában működő Orosháza Város Önkormányzat Kórházánál (5900 Oros-
háza, Könd utca 59. ) önkormányzati biztosi feladatok ellátására. 
 
Az intézmény tartozásállománya megtekinthető Orosháza Város Önkormányzat Pol-
gármesteri Hivatal, Közgazdasági Iroda, Költségvetési Csoportjánál. 
 
1. A pályázat benyújtásának feltételei: 
 
a.) a pályázatot benyújtó személynek, illetve szervezetnek meg kell felelnie az Ámr. 
164. § (4) bekezdés szerinti feltételeknek, figyelemmel az Ámr 164. § (7) bekezdésé-
ben rögzített összeférhetetlenségi szabályokra. 
b.) amennyiben az ajánlattevő gazdasági társaság, akkor a megbízásért felelős ter-
mészetes személynek meg kell felelnie az Ámr. 164. § (4) bekezdés a. pontjában, 
illetve (7) bekezdésében foglaltaknak.  
 
A feltételeket oklevélmásolattal, szig. másolattal, erkölcsi bizonyítvánnyal, szakmai 
önéletrajzzal és korábbi ilyen irányú tevékenységének ismertetésével kell igazolni. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: a díjazásra vonatkozó igényt, valamint az 1. pontban 
megjelölt és kért dokumentumokat. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: a Békés Megyei Hírlapban történő megjelenést 
követő 8. nap. 
 
A megbízás várható időtartama: a szerződés aláírásától számított 6 hónap. 
 
A pályázat benyújtása: Orosháza Város Önkormányzat Polgármesterének 5900 
Orosháza, Szabadság tér 4-6. Kizárólag postai úton, zárt borítékban, 1 db nyomtatott 
és 1 db elektronikus (cd) formátumban. A borítékon fel kell tüntetni: „Önkormányzati 
biztos pályázat”. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követően Orosháza 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága soron következő ülé-
sén születik döntés. 
 
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyil-
vánítsa. 
 


