PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZIORVOSI FELADAT ELLÁTÁSÁRA
Tö kö l Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő -testü lete pá lyá zatot hirdet – az ú jonnan létrehozandó –
Tö kö l V. szá mú felnő tt há ziorvosi kö rzetének terü leti ellá tá si kö telezettséggel mű kö dtetendő
feladatainak vá llalkozá si formá ban tö rténő ellá tá sá ra.
A feladatellá tá s kezdete: a feladat-ellá tá si szerző dés megkö tését kö vető en, az egészségü gyi
tevékenység folytatá sá ra vonatkozó praxisengedély alapjá n a Nemzeti Egészségbiztosítá si
Alapkezelő vel (NEAK) megkö tö tt finanszírozá si szerző dés hatályba lépését kö vető en azonnal.
A munkakör betölthetőségének időpontja: Az ö nkormá nyzat a nyertes pá lyá zó val hatá rozatlan idejű
feladat-ellá tá si szerző dést kö t. A praxisjog térítésmentesen kerü l á tadá sra a nyertes pá lyá zó részére.
Pályázati feltételek:
 az ö ná lló orvosi tevékenységekrő l szó ló 2000. évi II. tö rvényben, e tö rvény végrehajtá sá ró l
szó ló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a há ziorvosi, há zi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységrő l szó ló 4/2000. (II. 25.) Eü M rendeletben elő írt feltételek megléte,
 felhaszná ló i szintű számítá stechnikai ismeretek,
 Magyar Orvosi Kamará ban fenná lló tagsá g,
 sajá t személygépkocsi, „B” kategó riá s jogosítvá ny.
A pályázathoz csatolni kell:
 fényképes ö néletrajz, részletes szakmai ö néletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma má solatá t,
 nyilvá ntartá s (Egészségü gyi Nyilvá ntartá si és Képzési Kö zpont) igazolá sa,
 há rom hó napná l nem régebbi ható sá gi erkö lcsi bizonyítvá ny, amely igazolja a bü ntetlen
elő életet és azt, hogy a pá lyá zó nem á ll foglalkozá stó l eltiltá s hatá lya alatt,
 egészségü gyi alkalmassá gi igazolá s,
 érvényes orvosi nyilvá ntartá si engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagsá g igazolá sa,
 a vá llalkozó i formá tó l fü ggő en az egyéni vá llalkozó i igazolvá ny, illetve tá rsas vá llalkozá s
esetén a cégbíró sá gi bejegyzést igazoló okirat má solatá t,
 a mű kö dtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített má solatá t, vagy a mű kö dtetési jog
megszerzése feltételeinek fenná llá sá t igazoló hatá rozat,
 a pá lyá zó nyilatkozata arró l, hogy a pá lyá zati eljá rá sban részt vevő személyek a pá lyá zati
anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 a pá lyá zó nyilatkozata arró l, hogy a pá lyá zat elbírá lá sá t zá rt ü lésen kéri, vagy hozzá já rul annak
nyilvá nos tá rgyalá sá hoz.
A pályázat benyújtásának határideje: a pá lyá zat a praxis betö ltéséig folyamatosan benyú jtható .
A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:
 a meghirdetett felnő tt há ziorvosi kö rzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető ;
 az ö nkormá nyzatok a feladat ellá tá sá hoz a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és
berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartá sá nak kö ltségei a feladatellá tó t
terhelik;
 a telepü lés kö zponti ü gyeletbe tartozik;
 Tö kö l á llandó lakossá ga: 10.499 fő , ebbő l az ellá tandó kö rzet lakó inak szá ma 1.772 fő .
 A pá lyá zattal kapcsolatban érdeklő dni lehet Hoffman Pá l polgá rmesternél 06(24)520-910 .
A pályázat benyújtásának módja: A pá lyá zatot egy példá nyban postai ú ton vagy személyesen kell
benyú jtani a kö vetkező címen: Hoffman Pá l Polgá rmester 2316 Tö kö l, Fő utca 117.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pá lyá zó kat Tö kö l Vá ros
Ö nkormá nyzatá nak Szociá lis és Egészségü gyi Bizottsá ga hallgatja meg, a pá lyá zatok elbírá lá sá ró l
Tö kö l Vá ros Ö nkormá nyzatá nak Képviselő -testü lete dö nt. A pályá zat kiíró ja fenntartja magá nak a
jogot, hogy a pá lyá zatot eredménytelennek nyilvá nítsa. A kiíró nem vá llalja semmilyen, a beadott
pá lyá zat eredményébő l keletkező ká r, a pá lyá zat beadá sá val kapcsolatban felmerü lt kö ltség
megtérítését.

