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Kihagyva a kihagyandókat! 
 
131/2011. (IX. 14.) ÖH. 
Pályázat kiírása fogorvosi tevékenység ellátására 
 

 Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel fogorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbi pályázati 
felhívásban foglaltak szerint: 

 

Pályázati felhívás 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete területi ellátási 
kötelezettséggel pályázatot hirdet fogorvosi tevékenység ellátására. 

 

A pályázók a pályázat keretében a fogorvosi tevékenység végzésére külön jogszabályban 
meghatározott lehetıségek között az alábbi jogviszonyok keretében jogosultak: 

- egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy 

- társas vállalkozás tagjaként. 

 

A feladatellátás módja: Az önkormányzattal kötött egészségügyi feladatellátási szerzıdés 
alapján. 

 

Az egészségügyi feladatellátási szerzıdés idıtartama: határozatlan idejő, felmondásának 
idıtartama 6 hónap. 

 

A feladatellátás kezdı napja: 2012. január 01. napja. 

 

Feladatellátás helye: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményében 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104.-106. szám alatti 
ingatlanban. 

       

A feladatellátáshoz kapcsolódó lényeges feladatok: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és egyéb szakmai 
jogszabályokban meghatározott, a fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok ellátása. 
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Egyéb feltételek: 

- büntetlen elıélet; 
- önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító mőködtetési jog, illetve 

szerzıdés kötés esetén annak megszerzése. 
 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell 
nyújtani.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 31. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. november 20. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete bírálja el. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai életrajzát. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 

bizonyítványát; 
- a végzettségeket igazoló oklevelek másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokra  

vonatkozó igazolásokat. 
 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 - Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu), 
- www.dental.hu weboldal, 
- www.fogorvos-kereso.hu weboldal, 
- www.aprod.hu/allas, 
- www.allasvarazs.info 
- Dentál Hír Börze kiadvány. 
- A Petıfi Népében 2 alkalommal: hétfıi és szombati számban az elıterjesztés  
mellékletében foglalt rövidített tartalommal 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 
06-76-457-575-ös telefonszámon. 

Felelıs: Képviselı-testület 

Határid ı: 2011. szeptember 14. 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 

Kmf. 
 
 
  Basky András  s.k.      Kutasiné Nagy Katalin  
    polgármester             jegyzı távollétében 
 
 
        Muhariné Mayer Piroska sk. 
         aljegyzı 
A kivonat hiteles: 


