Bátonyterenye Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján
pályázatot hirdet a bátonyterenyei 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet
háziorvosa
munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
3078 Bátonyterenye, Vasút út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hatályos jogszabályok szerint a háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve megállapodás szerint.
Pályázati feltétele:
 Egyetem, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§ (1)-(2) bekezdés szerinti képesítési előírásoknak
való megfelelés. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvényben,
valamint a 18/2000. Korm. rendeletben rögzített működési jog megszerzése;
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 Magyar Orvosi Kamarai tagság;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
orvosi diplomát és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata;
működési jogról szóló határozat, bizonyítvány másolata;
Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolvány másolat;
Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány;
nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát;
nyilatkozat nyílt/zárt ülés tartásáról;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Nagy-Majdon József polgármester
nyújt, a 06/32/353-580-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Bátonyterenye Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (3070 Bátonyterenye, Városház út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
„háziorvosi pályázat”-t.
 Személyesen: Nagy-Majdon József polgármester, 3070 Bátonyterenye, Városház út 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, bizottsági
vélemények alapján.
A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázati határidő leteltét követő Képviselő-testületi ülés időpontjában.
A pályázati kiírás további közlésének helye, ideje:
 Bátonyterenye Város honlapja (www.batonyterenye.hu) 2017. szeptember 12.
 Egészségügyi Közlöny
2017. évi 15. szám
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:
A településen 7 felnőtt háziorvosi, 3 gyermekorvosi körzet működik. A meghirdetett körzet
felnőtt körzet. A kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat
vállalkozási formában való feladatellátástól nem zárkózik el. Igény esetén szolgálati lakást
biztosít az önkormányzat. Illetmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján
kerül megállapításra, azonban személyi illetmény megállapításától munkáltató nem zárkózik
el. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

