Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázatot hirdet
fogászati alapellátás feladatellátási szerződés keretében történő biztosítására
I.

II.
III.

IV.

V.
VI.
VII.

Ellátandó terület: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016. (VI. 10.)
önkormányzati rendeletének 3. számú mellékletében meghatározott 1. számú
fogorvosi körzet közigazgatási területe
A körzethez tartozó lakosságszám: 3461 fő
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, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.
15.) Korm. rendeletben előírt feltételek,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- MOK tagsági igazolvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes önéletrajz kitérve a pályázó szakmai gyakorlatára,
- orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok
másolata;
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
- egyéni vállalkozó esetén igazolása az egyéni vállalkozói nyilvántartásba
vételről, társas vállalkozási forma esetén a cégbírósági bejegyzésről szóló
végzés másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- egészségügyi alkalmasságra vonatkozó igazolás,
- praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok
másolati példánya
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás
résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési
engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy pályázatát a
Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 28.
A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen vagy
- postai úton az alábbi címre:
Balassagyarmat Város Önkormányzata
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.
A borítékra kérjük ráírni: 1. számú fogorvosi körzet pályázat
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Területi ellátási kötelezettség: igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 15.
Jogviszony jellege: vállalkozási
Kategória: fogorvosi
Típusa: vegyes
A feladatellátás helye: Rendelőintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.
Megjegyzések:
- A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény alapján történik.
- Az egészségügyi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási
Alapból
történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes
hatóságával megkötött külön szerződés alapján történik.
- A pályázató szükség szerint önkormányzati bérlakás lehetőségét biztosítja.
- A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
- A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Tunyoginé dr. Gálik
Ágnes aljegyzőtől a 06-35-505-925-ös telefonszámon.
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