Pályázati felhívás Dörgicse, Vászoly, Pécsely, Balatonszőlős Községek háziorvosi
munkakörére
Dörgicse, Vászoly, Pécsely, Balatonszőlős Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei
pályázatot hirdetnek háziorvosi körzetük felnőtt háziorvos, vállalkozási formában történő
ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.
A praxisjog jelenleg az önkormányzatok tulajdonában áll.
A feladatellátás helye: Dörgicse, Vászoly, Pécsely és Balatonszőlős települések.
- A körzetben az asszisztencia megoldott.
- A körzet kártyaszáma kb. 1200.
Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint.
2. büntetlen előélet
3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
4. MOK tagsági igazolvány
5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés
Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely
tartalmazza a szakmai gyakorlatot
2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati
példányai
3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról
6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati
anyagot megismerhessék
8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély

kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.05.15
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.06.10.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Pécsely Község Önkormányzata címére (8245
Pécsely, Vásártér u. 148/A), vagy személyesen Burgyánné Czibik Éva polgármester részére.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Burgyánné Czibik Éva
polgármestertől (tel.: 87/445-017).
A munkakör betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal. Nyertes pályázóval a
képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.
A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

