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ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 3-án tartandó
rendkívüli ülésére a Gyermekorvosi állás betöltésére kiírt pályázat elbírálása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat által fenntartott Házi gyermekorvosi szolgálat gyermekorvosa Dr. Világos 
Eszter 2021. november 11. napján egészségügyi szolgálati jogviszonyát felmondta (30 napos 
felmondási idővel).

Az állás betöltésére azonnal pályázatot írtunk ki, a hirdetmény megjelent  országos, illetve
helyi médiában,  közösségi portálon is,  a jelentkezési  határidőt  2021. december 1.napjában
határoztuk meg. Az álláshirdetésre telefonon több érdeklődés érkezett, azonban írásban csak
Dr. Noé Renáta nyújtotta be pályázatát (pályázat mellékelve).

A benyújtott pályázat a pályázati kiírásnak megfelelő.

A pályázat kiírását követően sajnos megjelent az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és
hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról
szól 603/2021.(XI.18.) Korm. rendelet,  amely kimondja, hogy az Eszjtv. hatálya alá tartozó
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó
az  egészségügyi  szolgáltatónál  fennálló  jogviszonyát –  az  azonnali  hatályú  felmondás
kivételével – nem szüntetheti meg.
A bevezetett  felmondási  tilalom  így  megnehezíti  a  kinevezést,  hiszen  attól  függ,  hogy  a
jelenlegi munkáltató közös megegyezéssel hozzájárul-e az áthelyezéshez.

Jelenleg úgy számolunk, hogy jövő év februárja előtti időpontra helyettesítés mindenképpen
szükséges,  erről  több  orvossal  is  tárgyalást  folytatunk,  eredményéről  a  testületi  ülésen
tájékoztatást adunk.

Mint  ahogy  a  képviselő-testület  előtt  is  ismeretes,  a  gyermekorvosi  körzetünk  betöltetlen
praxis,  hiszen Dr.  Világos Eszter  az erre vonatkozó szerződést  nem írta  alá,  így a körzet
praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.

A testületi ülésen pályázó személyesen részt vesz, így az esetleges kérdéseiket közvetlen is
feltehetik.

Kérem, hogy a pályázati anyagot áttekinteni szíveskedjenek.

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu


Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  a  megüresedett  Házi  gyermekorvosi
szolgálat  gyermekorvosi  állására  Dr.  Noé  Renáta  gyermekorvost  nevezi  ki
határozatlan  időtartamra.  A kinevezés  kezdő időpontja  a kinevezett  orvos  jelenlegi
munkaviszonyának megszűnését követő nap. Az illetményét és egyéb járandóságát az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései alapján
kell megállapítani. 

2. A képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a gyermekorvos munkába állása
előtti időszakban a helyettesítésről haladéktalanul gondoskodjon.

3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a gyermekorvosi körzet vonatkozóan a gyermek
háziorvosi egészségügyi alapellátási feladatok ellátásáról szóló előszerződés, majd végleges
szerződés előkészítésére.

Gyenesdiás, 2021. december 1.

 Gál Lajos
polgármester



                                                               Önéletrajz    

 

 

 

 

SZEMÉLYES ADATOK:                                                         

 

Név: Dr. Kinczelné Dr. Noé Renáta 

Orvosi tevékenység során használt név: Dr. Noé Renáta 

Születés helye és ideje: Keszthely, 1985. 02. 03 

Állampolgárság: magyar 

Lakcím: 7743 Romonya, Szilvás utca 2/1. 

Telefonszám: +36 30/ 73-76-487 

Email cím: renata.noe@gmail.com 

 

 

TANULMÁNYOK: 

 

1991-1999: Keszthely, Szendrey Júlia Általános Iskola, angol nyelv tagozat 

1999-2003: Keszthely, Vajda János Gimnázium, biológia tagozat 

2003-2010: Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, 

általános orvos 

 

 

SZAKKÉPESÍTÉS: 

 

Szakképesítés: általános orvos 

Oklevél száma: 69-126/2010 

Kiállító intézmény: Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar 

Kiállítás helye és időpontja: Pécs, 2010. 07. 03 

 

Szakvizsga: csecsemő-és gyermekgyógyászat 

Oklevél száma: 947/2015 

Kiállítás helye, ideje: Budapest, 2015. 11. 27. 

 

 

NYELVTUDÁS:  

 

Angol és német nyelvből államilag elsimert középfokú nyelvvizsga és orvosi nyelvvizsga.  

 

 

mailto:renata.noe@gmail.com


EGYETEMI ÉVEK: 

 

Mindig is tudtam, hogy gyermekorvos szeretnék lenni, melyre céltudatosan készültem.  

Az általános iskolából, a helyi gimnázium biológia tagozatára, majd onnan egyenes út 

vezetett a Pécsi Tudományegyetemre.  

Édesapámat sajnos tragikus hirtelenséggel elveszítettem 2004-ben, 53 éves korában. 

Az Ő elvesztése csak megerősített abban, hogy gyermekkori álmomat valóra váltsam és 

gyógyítsak.  

2006-ban (harmadéves koromban)  megkezdtem tudományos diákköri munkámat a 

pécsi Gyermekgyógyászati Klinikán, Prof. Dr. Decsi Tamás munkacsoportjában, melyet 

nyolc féléven át folytattam. Minden évben szerepeltem tudományos diákköri 

konferenciákon. 

2007. novemberétől hat féléven át a Gyermekgyógyászati Klinika Zsírsavanalitikai 

Laboratóriumban laboratóriumi asszisztensként dolgoztam.  

2009. november: tudományos munkámból diplomamunkát írtam, mely dékáni 

pályamunkaként első helyezett lett. 

 

A kötelező gyakorlatokat a lehetőségek szerint csecsemők és gyermekek közelében 

töltöttem: 

2004. nyarán: ápolástani gyakorlat a pécsi Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórházban  

2008. nyarán: sebészet gyakorlat a pécsi Gyermekgyógyászati Klinika Sebészeti 

Osztályán 

2009. február: családorvostani praxisgyakorlat Pécsett, Dr. Dóber Ilona gyermek 

háziorvosnál 

2009. február-március: a szigorló év gyakorlatai közül a gyermekgyógyászatot 

Németországban, Münchenben töltöttem, a Szülészeti Klinika újszülött, illetve újszülött 

intenzív osztályain, valamint a Gyermekklinikán. 

 

Minden félévben rendszeresen vettem részt gyermekgyógyászati prevencióval 

kapcsolatos rendezvényeken pécsi óvodákban és iskolákban (Teddy Maci Kórház, 

Egészségnap). 

 

 

MUNKAHELY: 

 

2010. novemberében kezdtem el gyógyító munkámat Mohácson, a Mohácsi Kórház 

Csecsemő-és gyermekosztályán, Dr. Kardos Mária osztályvezető főorvosnő szárnyai 

alatt.  

Munkám során újszülött kortól láttam el gyermekeket egészen 18  éves korig és részt 

vettem orvostanhallgatók oktatásában is.  

 

Osztályunk egyik fő profilja, Dr. Kardos Mária Főorvosnő révén a vérzékeny betegek 

ellátása. Főorvosnőnek köszönhetően a témában mind gyakorlatban, mind elméletben 

nagy jártasságot szereztem, több nemzetközi továbbképzésen, illetve ösztöndíj 

programban volt lehetőségem részt venni: 

2011. november Bayer  ’Achieve’ ösztöndíj- elméleti kurzus, Milánó  

2012. június (4 hét): Bayer ’Achieve’ ösztöndíj- gyakorlati kurzus, Brüsszel 

2013. május: Baxter ’Prevent’ program-  Bréma (angol előadás) 

2015. október: Octapharma Akadémia-  Bukarest (angol előadás) 

Természetesen számos a témával kapcsolatos hazai továbbképzésen is részt vettem. 



 

Fontosnak tartottam, hogy előadásokkal vegyek részt  gyermekgyógyászati 

konferenciákon, továbbképzéseken, mind megmérettetés, mind tanítás és tanulás 

céljából:  

2011. május: Fiatal Gyermekgyógyászok X. Konferenciája, Győr 

2012. szeptember: Dél- Dunántúli Regionális Konferencia, Tengelic 

2013. szeptember: Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél-Dunántúli Területi 

Szervezetének Kongresszusa és Továbbképző Tanfolyama, Mohács 

2015. május: Magyar Gyermekorvosok Társasága 2015. évi Nagygyűlése, Siófok 

2017. szeptember: Magyar Gyermekorvosok Társasága Dél- Dunántúli Területi 

Szervezetének Kongresszusa és Továbbképző Tanfolyama, Mohács 

2018. május: Fiatal Gyermekgyógyászok XVII. Konferenciája, Pécs 

2019. október: Magyar Gyermeksebész Társaság és a Magyar Traumatológus Társaság 

Közös Gyermektraumatológiai Szekciójának XXVI. gyermektraumatológiai 

vándorgyűlése, Pécs 

 

Osztályunk másik fő profilja a gasztroenterológiai betegek ellátása, Dr. Schultz Károly 

osztályvezető helyettes főorvos úr révén. Több alkalommal vettem részt a Magyar 

Gasztroenterológiai Társaság Gyermekgasztroenterológiai szekciójának 

továbbképzésein, illetve a Fiatal Gyermekgasztroenterológiai Munkacsoport 

Konferenciáján is.  

 

Férjem, ortopéd- traumatológus szakorvos, így vele rendszeresen vettem részt a Magyar 

Gyermeksebész Társaság és Magyar Traumatológus Társaság közös 

Gyermektraumatológiai Vándorgyűlésein.  

 

2015. novemberben szereztem szakvizsgát.  

A szakvizsgához szükséges gyakorlatok egy részét a Mohácsi Kórházban, egy részét a 

pécsi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán és a pécsi Gyermekgyógyászati Klinikán 

töltöttem:  

 - gyermekpulmonológa és allergológia: 2011. január- március- Mohács 

 - patológiás újszülött osztályos gyakorlat: 2011. november- december- 2012. január- 

Szülészeti –és Nőgyógyászati Klinika, Pécs 

- 12 hónap alapképzés csecsemő-és gyermeksztályon: 2012. február- 2013.február- 

Mohács 

- sürgősségi betegellátás gyermek intenzív osztályon: 2013. március-május- 

Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs 

- egészséges újszülött osztályos gyakorlat: 2013. június, 2013. szeptember- október- 

Mohács 

- gyermek-nefrológia: 2014. január- március- Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs 

- gyermek-infektológia és immunológia: 2014. április-június- Gyermekgyógyászati 

Klinika, Pécs 

- gyermek-endokrinológia: 2014. december-2015. február- Gyermekgyógyászati Klinika, 

Pécs 

- gyermek-neurológia: 2015. március- május- Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs 

- gyermek hemato-onkólgia: 2015. június- Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs 

- gyermek-gasztroenterológia: 2015. szeptember- október- Gyermekgyógyászati Klinika, 

Pécs 

 

 



Munkám során mindig fontos volt számomra, hogy a gyógyítást a tőlem telhető 

legmagasabb színvonalon tegyem, folyamatosan képezzem magam, amellett, hogy mind 

a gyermekekkel, mind a szüleikkel jól kommunikáljak, empatikus legyek.  

 

Terveztem, hogy második szakvizsgát szerzek, gyermekhematológiából, de ezt még nem 

sikerült megtennem.  

 

PhD fokozat megszerzését is terveztem, témám és témavezetőm is volt már, de a COVID 

miatt sajnos nem tudtam elkezdeni, mert gyermek intézetek látogatásához kötődött 

volna, melyre a vírus miatt nem volt lehetőség. 

 

A jövőben nyitott vagyok bármilyen további képzés elvégzésére, amire igény 

mutatkozna, abba szívesen belevágnék. 

 

2018. óta nem folytatok gyógyító tevékenységet, főállású anya vagyok.  

Két gyönyörű kisfiam van, Benedikt 2018. júliusában, Dániel 2021. májusában született. 

 

Bár nagyon szerettem Mohácson osztályos orvosként dolgozni, anyaként rá kellett 

jönnöm, hogy a jövőben olyan munkát választanék, ami a családdal jobban 

összeegyeztethető.   

Így nagy megtiszteltetés lenne Gyenesdiás- Vonyarcvashegy- Balatongyörök régió 

gyermek háziorvosának lenni.  Nagy kiváltság, amikor a gyermekeket végigkövethetjük 

újszülött koruktól a felnőtté válásig. Célomnak tekinteném a gyermekek és szüleik 

megismerését, a betegségek megelőzését, a gyermekek gyógyítását a tőlem telhető 

legjobb módon, illetve tudásom folyamatos gyarapítását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezem 

 

 

- Büntetlen előéletű vagyok 

 

 

- A Magyar Orvosi Kamarának Tagja vagyok (kamarai tagságom szüneteltetem, 

amióta egészségügyi tevékenységem is szünetel- első gyermekem születése óta) 

 

 

- egészségügyileg alkalmas vagyok  – az igazolás folyamatban van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- részletes szakmai önéletrajzot csatoltam 

-  

- motivációs levelet csatoltam 

-  

- diploma-, illetve szakvizsga másolatot csatoltam 

-  

- Nyilatkozom arról, hogy nyilvános tárgyalásba beleegyezem.  

-  

- A praxist egészségügyi szolgálati jogviszonyban tölteném be. 

-  

- Nyilatkozom arról, hogy a pályázati anyagomban foglat személyes adataim 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulok. 

-  

- Nyilatkozom arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati 

anyagomat megismerhetik és abba beletekinthetnek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Címzett: 

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  

 

 

Feladó:  

 

Dr. Noé Renáta 

7743 Romonya, Szilvás u. 2/1. 

 

 

Tárgy: Jelentkezés házi gyermekorvos munkakör betöltésére 

 

 

 

                            Tisztelt Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata! 

 

 

Ezúton szeretnék jelentkezni a meghirdetett házi gyermekorvos állásra. 

 

2010. júliusában kaptam kézhez diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Karán, általános orvos szakon.  

2010. novemberében kezdtem gyermekgyógyász rezidensként dolgozni a Mohácsi 

Kórház Csecsemő-és gyermekosztályán.  

2015. novemberében szakvizsgát szereztem. A szakvizsgához szükséges gyakorlatok egy 

részét a Mohácsi Kórházban, egy részét pedig Pécsett, a Gyermekgyógyászati Klinikán 

és a Szülészeti Klinikán töltöttem.  

 

A diploma megszerzését követően első gyermekem megszületéséig dolgoztam, 2018-ig, 

jelenleg pedig 6 hónapos gyermekemmel tartózkodom otthon.  

 

Munkám során mindig is fontosnak tartottam a tőlem telhető legmagasabb szintű 

gyógyítást, a gyermekekkel és szüleikkel a megfelelő kommunikációt, az edukációt, a 

betegségek megelőzését és ismereteim folyamatos bővítését.  

E szemléletet folytatnám a jövőben is, szeretném a körzetembe tartozó gyermekeket és 

szüleiket megismerni, és legjobb tudásom szerint gyógyítani, szolgálni. 

 

Úgy érzem, hogy eddigi munkám során szerzett ismereteimet és tapasztalataimat 

tudnám házi gyermekorvosként hasznosítani és természetesen bővíteni.  

Bár nagyon szerettem Mohácson osztályos orvosként dolgozni, gyermekeim mellett be 

kell látnom, hogy naponta ingázni Pécs és Mohács között, heti 40 órás munkaidőben 

havi 5 ügyelettel sajnos nem családbarát munka.  

Ezért keltette fel figyelmemet az Önök álláshirdetése. Édesanyám, aki nyugdíjas, 

vállalná kisebb gyermekem felügyeletét munkaidőm alatt. Teljesülne régi álmom is, 

hogy keszthelyi születésűként hazatérek.  

 

Remélem, sikerült meggyőznöm Önöket arról, hogy alkalmas vagyok a meghirdetett 

állásra és lesz lehetőségem ezt személyesen is bizonyítani.  



 

Házi gyermekorvosként a következő pár sor tükrözné legjobban a munkámat: 

 

„Engem ne emeljen a magasba senki, ha nem tud addig tartani míg megnövök. 

Guggoljon ide mellém, ha nem csak hallani, de érteni is akar, hogy közel legyen a 

szívdobogásunk. ” 

 

 

Romonya, 2021. november 21. 

 

                                                                                 Tisztelettel: 

 

                                                                                  Dr. Noé Renáta 

 

                                           



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 4976-87-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 3-án tartandó
rendkívüli  ülésére TOP_Plusz-1.2.1-21  Élhető  települések  című  pályázat  támogatási
kérelemhez való csatlakozás tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zala Megyei Önkormányzat 2021. november 17-én kelt levelében tájékoztatta Gyenesdiás
Nagyközség Önkormányzatát, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések című pályázati
felhívás  keretében  konzorciumvezetőként  kérelmet  kíván  benyújtani.  A  megvalósítandó
kerékpárforgalmi létesítmény Gyenesdiáson, déli  irányba a Balaton utcai,  északi irányba a
Faludi  utcai  kerékpárúthoz  csatlakozik  a  körforgalomban  meglévő  gyalogos  átvezetések
átépítésével.

A támogatási kérelmet a Zala Megyei Önkormányzat nyútja be, aki konzorciumi tagként kéri
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzatát  a  projektben  való  csatlakozáshoz.  A  pályázat
keretében az önkormányzat Gyenesdiás közigazgatási területére eső szakaszt valósítja meg,
Keszthely város közigazgatási területére eső szakaszt pedig Keszthely Város Önkormányzata.
A projektmenedzseri feladatokat a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség KN Kft. látja el.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Zala  Megyei  Önkormányzat  által  TOP_Plusz-1.2.1-21  Élhető  települések  című
felhívásra  benyújtásra  kerülő  projektben  Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata
konzorciumi tagként részt vegyen. 

2. A projekt során felmerülő költségek fedezetére az önkormányzat önerőt nem biztosít.

Határidő: azonnali értesítése
Felelős:   Gál Lajos polgármester

Baloghné Cserép Andrea pályázati referens

Gyenesdiás, 2021. december 1.

Gál Lajos
polgármester

mailto:gyeneshivatal@t-online.hu
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