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Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér
7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk
elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos
jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a
magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az
Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., telefonszám: 266-9290 vagy
266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések
közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
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Kunfehértó Község (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Képviselő-testülete pályázatot hirdet az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (X. 27.) önkormányzati
rendeletben meghatározott vegyes fogorvosi körzet a község teljes közigazgatási területi ellátási
kötelezettségével, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerinti működtetésére.
Működtetés formája: egyéni egészségügyi vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
A fogászati körzet lakosságszáma: 2231 fő.
A fogászati rendelő címe: 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
szerinti képesítés,
– 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 eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát,
– külföldön szerzett diploma esetén a honosításról szóló határozatot,
– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot,
– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– egészségügyi alkalmasság igazolását,
– működési nyilvántartási igazolvány másolatát,
– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a
pályázati anyagát megismerhessék,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésén
kéri-e,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges személyi feltételeket
(asszisztens) biztosítja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal,
legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.),
– személyesen: Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.)
titkárságán. A zárt borítékon fel kell tüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: elbírálás a pályázat benyújtását követő testületi ülésen. A
kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa. Eredményes
pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, melyben a
felek a működés feltételeit rögzítik. A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján
történik
A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kunfeherto.hu.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Huszár Zoltán polgármester nyújt a 06 (77)
507-100-as telefonszámon.
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