Őcsény Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

felnőtt háziorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti/vállalkozói jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7143 Őcsény, Rákóczi u. 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM r. 4. § (1-2) bekezdésében
foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Vállalkozói jogviszony esetében megállapodás
szerint.
Pályázati feltételek:
- orvosi egyetemi végzettség, általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi
szakképesítés, vagy belgyógyászat szakorvosi szakképesítés.
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló
dokumentumok másolata,
- a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben
előírt egyéb feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
- szakmai önéletrajz,
- szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállalkozási jogviszony esetén a
fenntartási, finanszírozási elképzelések bemutatása,
- MOK tagság igazolása,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély
kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatait az
eljárásban részt vevők megismerhetik, illetve arról, hogy pályázatának tárgyalása
során zárt ülés tartását kéri-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2017. április 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp János polgármester nyújt, a
0674/496-872-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Őcsény Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7143 Őcsény, Fő u. 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: felnőtt
háziorvos.
 Elektronikus úton Fülöp János polgármester részére a ocsenyph@tolna.net e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a Képviselő-testület meghallgatja. Közalkalmazotti kinevezés esetén három hónap
próbaidő kerül megállapításra. A munkakör vállalkozói jogviszony keretében is betölthető. A
kinevezési jogkör gyakorlójával történő megegyezés alapján a garantált illetménytől való eltérésre
is lehetőség van.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.ocseny.hu
 Országos Alapellátási Intézet
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Őcsény község 2500 fő lélekszámú Szekszárd vonzáskörzetébe tartozó település. Az
önkormányzat egy betöltött gyermekorvosi körzettel és egy háziorvosi körzettel rendelkezik.
Igény esetén felújított önkormányzati bérlakás biztosított.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ocseny.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

