Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
110/2012. (XI. 28. )KT határozata
Cibakháza I. számú háziorvosi álláshelyének betöltésére pályázatok elbírálása tárgyában
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Cibakháza I. számú háziorvosi
álláshelyének betöltésére érkezett pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja.
2.) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete e határozatában rögzíti, hogy a
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat háziorvosi feladatok ellátását pályázat útján kívánja
betöltetni.
3.) A kiírandó pályázat szövegét az alábbiakban rögzíti:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza I.
háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi körzet
ellátási kötelezettsége a felnőtt korúak ellátásán túl magában foglalja a gyermek– és oktatási
intézményekkel kapcsolatos orvosi feladatok ellátását. A körzet vállalkozási formában és
közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2013. június 01. nap.
Munkahely:

Cibakháza I. háziorvosi körzet központi rendelő (Cibakháza, Szabadság tér 23.)

Cibakháza I. háziorvosi körzet bátorszőlői rendelő (Cibakháza, Bátorszőlő I. 31.)
Pályázati feltételek:

a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.
23.) kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003(VII.15.) kormányrendeletben
előírt egyéb feltételek,

felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,

saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
- Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- amennyiben vállalkozási formában kívánja működtetni a pályázó a vállalkozói
tevékenységet igazoló okirat másolatát,
- nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások:
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Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései,
közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény
az irányadó.
A pályázat megjelenése a Nemzeti Közigazgatási Intézet közszolgálati állásportálján: 2013.02.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.03.01.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő
lejártát követő első ülésén bírálja el.
A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterénél (5462 Cibakháza,
Szabadság tér 5. sz.) munkaidőben,
- postai úton: Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének címezve (5462
Cibakháza, Szabadság tér 5. sz.).
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Cibakháza Nagyközség
Önkormányzatának összevont bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Cibakháza
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
Egyéb információk:

Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan
időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt,
valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket.

Cibakháza lakosságszáma: 4388 fő, ebből az ellátandó körzet 2038 kártyaszámmal
rendelkezik.

Előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.

4.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ezen határozat szerinti pályázat
meghirdetésétől illetve közzétételéről gondoskodjék, mégpedig úgy, hogy az megjelenjék a
Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat
honlapján és havi lapjában a Cibaki Hírekben, valamint egyéb helyeken.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

5.)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2013.01.01. naptól 2013.05.31. napig a
Cibakháza I. számú háziorvosi körzetének ellátásáról gondoskodjék és felhatalmazza
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződést megkötésére
Cibakháza I. háziorvosi körzetének helyettesítéssel történő ellátására.
Felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
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6.)

A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni kell:
Hegyes Zoltán polgármestert
Fekete Géza alpolgármestert
Dr. Enyedi Mihály helyettesítő jegyzőt
Képviselő-testület tagjait –helybenJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt –SzolnokDr. Mackó Péter háziorvost, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 23/A.
Dr. Litkei Tamást (lakcím:5462 Cibakháza, Hősök tere 10/A.)
Dr. Szekeres Norbertet (lakcím: 5000 Szolnok, Kertész u. 83/A.)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatalt, 5000 Szolnok Kossuth L. u. 2.
Nagyközségi Könyvtárat – helyben Irattárat
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

Cibakháza, 2012. november 28.

Hegyes Zoltán
polgármester

dr. Enyedi Mihály
helyettesítő jegyző

