
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

190/2016. (IX. 12.)  határozata 

fogorvosi pályázati kiírásról 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (1) bekezdése alapján  fogorvosi álláshelyre 

pályázatot hirdet, melynek tartalmát az alábbiakban határozza meg:  

 

Pályázatot meghirdető szerv: 

 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 

 Telefon: 25/509-876; 25/506-970; Fax: 25/506-820 

 e-mail: hivatal@mezofalva.hu 

 

Munkahely, beosztás: 

 Egészségház  2422 Mezőfalva, Semmelweis u. 1. 

            fogorvos 

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:  

Területi ellátási kötelezettséggel a fogorvosi feladatok ellátása a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. r. 4. § (4) és 

(5) bekezdésében foglaltak szerint.   

 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 3 hónap próbaidővel 

            A munkakör vállalkozói jogviszony keretében is betölthető.  

 

Foglalkoztatás jellege: 

 Teljes munkaidő 

 

Munkakör betölthetőségének időpontja: 

 2016.  november 15., de a pályázat elbírálását követően azonnal is betölthető. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, illetve a kinevezési jogkör 

gyakorlójával történő megegyezés alapján a garantált illetménytől való eltérésre is 

lehetőség van.   

 

Pályázat benyújtásának határideje: 

 2016. november 4. 

 

Pályázat elbírálásának határideje és módja: 

 2016. november 11. A pályázót a képviselő-testület meghallgatja. 

 

Pályázati feltételek: 

 Egyetemi szakirányú végzettség;  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.  

            törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben, valamint az  

            egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési  

            engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.)  Korm. rendeletben előírt egyéb  
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            feltételek megléte, 

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

 Vállalkozási formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló 

dokumentumok másolata. 

 

Pályázathoz csatolni kell: 

 Szakmai önéletrajz, 

 Szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

            Érvényes működési nyilvántartás és MOK tagság igazolásának fénymásolata, 

 Nyilatkozat arról, hogy a praxisjog megszerzésének feltételei teljesülnek, 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatait az eljárásban 

résztvevők megismerhetik, 

 Nyilatkozat arról, hogy pályázatának tárgyalása során zárt ülés tartását kéri-e. 

 

Pályázat benyújtásának formája: 

 Írásban, postai úton Márok Csaba polgármester, 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám 

alatti címre, vagy elektronikusan a hivatal@mezofalva.hu e-mail címre. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Márok Csaba polgármester a 

25/506-970 telefonszámon.  

 

A pályázati felhívást a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, az Országos 

Alapellátási Intézet, valamint az Önkormányzat internetes oldalán kell közzétenni.  
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