Pályázati felhívás
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján
pályázatot hirdet
a Bicskei 3. számú felnőtt körzete háziorvosi feladatainak gazdálkodó szervezeti formában vagy
magánorvosként történő ellátására az alábbi tartalommal:

Ellátandó lakosságszám (kártya): kb. 1300
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: Pályázatot meghirdető szerv neve és címe:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2060 Bicske, Hősök tere 4.
Munkahely és munkakör megnevezése:
Bicske 3. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzete
háziorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött
szerződés szerint.
A pályázat feltételei:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• Orvosi egyetemi végzettség, háziorvosi szakvizsga, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti
képesítés, a 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003.
(VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
• Előnyt jelent, ha a településen letelepedési szándéka van a pályázónak,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően csatolandó
dokumentumok:
• Az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél (orvosi diploma és
szakképzettséget igazoló dokumentum) másolata.
• Részletes szakmai önéletrajz.
• A háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozat.
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
• A praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás.
• A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat
véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
• A pályázó nyilatkozata a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő
elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.
A munkakör betölthetőségének ideje: 2019. május 1.
A pályázat benyújtásának módja: Pályázatok benyújtása Bicske Város Önkormányzata
2060 Bicske, Hősök tere 4. zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni: „háziorvosi ellátás”
A praxisról további tájékoztatás kérhető: dr. Kauda Béla telefon: 06/20-328-9366

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt
Leírás/Megjegyzések: A háziorvosi feladatok a szakképesítés nélkül is elláthatja az a
szakorvos aki a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11.§ (4) bekezdésében felsorolt szakképesítések
valamelyikével rendelkezik. A önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a pályázat
nyertesével. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás
nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.
Szolgálati lakás biztosítása Bicske Város Önkormányzatával egyeztetés tárgyát képezheti.

