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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

83 /2012. ( IX. 20.   ) számú határozata 
 

Döntés  a megüresedett háziorvosi álláshely betöltése érdekében pályázat kiírásáról 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a „Döntés  a megüresedett 
háziorvosi álláshely betöltése érdekében pályázat kiírásáról                                                                  
” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:  
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a háziorvosi szolgálat megüresedett 
háziorvosi  munkaköre  betöltésére,   területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi 
ellátással,   Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatásban való részvétellel. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 

• 4/2000.(II.25.) EüM. Rendeletben előírt szakképesítés 
• az OONYI másolata 
• működtetői jog megszerzése 

A pályázathoz csatolni kell : 
• Orvosi diploma valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolatát 
• határozatot, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek  
• részletes  önéletrajzot 
• a szakmai pálya rövid bemutatását 
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  
• - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
• - nyilatkozatot arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri-e, 

Juttatások, egyéb információk: 

A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő beiktatásával. Az állás az elbírálást 
követően azonnal betölthető.  

Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben előírtak alapján. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2012.  október 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 15. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Hantos Község Önkormányzata 
címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3.) 
Szolgálati lakás igény esetén biztosított  
Az állás betölthető: - vállalkozásban vagy - közalkalmazotti jogviszonyban  
 
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázati felhívást az NKI honlapján  
Hantos  Község hirdetőtábláján tegye közzé, valamint a pályázati felhívás megjelentetéséről az 
álláshely betöltéséig folyamatosan gondoskodjon. 
 
Felelős: Fischer  József polgármester 
Határidő: azonnal 
 
   (: Fischer József  : ) sk.                                                                           ( : Gálné Papp Erika : ) sk. 

                           polgármester                                                                                                  körjegyző 


