
Előterjesztés 

Tárgy: Fogorvosi álláshelyre pályázat kiírása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fogorvosi feladatok ellátása 2015. február l-jétől helyettesítéssel történik. Egy éven túli 
helyettesítés esetén már csak a finanszírozás jelenlegi összegének 60 %-ra lesz jogosult az 
önkormányzat.  A fogorvosi körzet végleges betöltésére szükséges kiírni pályázatot. 
A pályázat tervezetét az előterjesztéshez mellékelem. 
 
Kérem a képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, fogadja el a határozati javaslatot 
és a pályázati kiírást. 
 
Tengelic 2015. március 13. 
 
                                                                                 Gáncs István sk. 
                                                                                 polgármester 
 

Határozati javaslat 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a fogorvosi alapellátás 
keretébe tartozó feladatok területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási  formában történő 
ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
 Határidő: pályázat kiírására azonnal. 
 Felelős:    polgármester. 
 

 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Pályázatot ír ki Tengelic közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel történő, 
vállalkozói jogviszony keretében betöltendő fogorvosi tevékenységre. 

Munkavégzés helye: 7054. Tengelic Rákóczi u.8. 

Ellátandó lakosságszám: 2334 
Szolgálat típusa: vegyes körzet 

 Pályázati feltételek: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, 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 egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- részletes szakmai önéletrajz,  



- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (természetes személy esetében) 
- vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata, (vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat) 

   egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, 
- működési nyilvántartási igazolvány másolata, 

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a      
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31. 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Tengelic Község Önkormányzata részére 
címezve (7054. Tengelic Rákóczi u.11.). A borítékon fel kell tüntetni: „fogorvosi pályázat”, 
vagy elektronikus e-mail címre küldhető : tengelicpolghiv@t-online.hu 
A pályázatokat a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülésén 
bírálja el.   

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
Megjegyzések: Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló 
feladat-ellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. 
• A háziorvosi és fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999.(III. 3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási 
szerződés alapján történik. 
• További információ: 06/74-432-100-as telefonszámon Gáncs István polgármesternél, vagy 
06/74-432-122 titkársági telefonszámon. 
  
A praxis jog megvásárolható vagy a nyertes pályázó a praxis jogot ingyenesen szerzi meg. 

 


