
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2019. EüK. 21. szám pályázati felhívás 

hatályos: 2019.12.20 – 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 

közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 

hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér 

7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos 

jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a 

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az 

Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., telefonszám: 266-9290 vagy 

266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati 

határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában 

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések 

esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető 

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos 

formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések 

közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 

*** 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri út 15.) pályázatot 

hirdet Gasztroenterológiai Belgyógyászati Összevont Osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 

főorvosi/szakorvosi munkakörre. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben. 

A vezetői megbízás időtartama: az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, 3 évre (2022. 

december 31-ig) szól. 

A munkavégzés helye: 9400 Sopron, Győri út 15. 

A munkakörhöz tartozó feladatok: 

– az osztály és a járóbeteg-ellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása, 

– orvosi -, és szervezési tevékenység ellátása, 

– a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok ellátása, 

– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma, 

– gasztroenterológiai és belgyógyászati szakképesítés, 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, 

– tudományos fokozat, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, 



– képesítést igazoló oklevelek másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– igazolás, hogy szerepel az alapnyilvántartásban, 

– érvényes működési nyilvántartás másolata, 

– kamarai tagság igazolása, 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 17. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kulcsár Dániel mb. főigazgató nyújt a 06 

(99) 514-243-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 

Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– a kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2019. december 18., 

– a www.kozigallas.gov.hu honlapon: 2019. december 18., 

– az ÁEEK honlapján: 2019. december 18. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

ápolási igazgató (magasabb vezető) beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58. 



A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolási igazgató 

feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet által nyújtott 

ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi oklevél (diplomás ápolói vagy intézetvezetői vagy szakoktatói 

szakon), 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi 

(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 

szerzett képesítés, 

– legalább 3 éves vezetői gyakorlat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– magyar állampolgárság, 

– felhasználói szintű számítógép-kezelői ismeretek, 

– érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás, 

– MESZK tagság, 

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló bizonyítványok 

másolata, 

– rövid szakmai (vezetői) program, 

– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat, 

– érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás igazolása, 

– MESZK-tagság igazolása. 



A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést 

követő 30 nap. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő 

megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

azonosító számot: 3/73-6/2019., valamint a beosztás megnevezését: ápolási igazgató, 

– személyesen: Dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon 

belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör 

gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű magasabb vezetői 

beosztással történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő 

lejártát követő 60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20. 

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2019. december 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu – 2019. december 20., 

– www.szentesi-korhaz.hu – 2019. december 20. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (1139 Budapest, Béke tér 1.) képviselőtestülete 

pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő házi 

gyermekorvosi tevékenységre. 

Az ellátandó feladatkör: Budapest Főváros XIII. kerület, XIII./3./3. számú házi gyermekorvosi 

körzethez tartozó gyermekek ellátása. 

A jogviszony időtartama: a feladat-ellátási szerződés vállalkozói jogviszonyban, határozott időre, 5 év 

időtartamra szól. 

A jogviszony kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi 

tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal. 

A feladat ellátásának helye: Budapest XIII. kerület, Nővér utca 19. 



A praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási 

szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség, 

– a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendelet szerinti képesítés, 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

A pályázat részeként benyújtandó, bemutatandó iratok, igazolások: 

– az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

– a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Népegészségügyi Osztályának (1055 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 13–15.) határozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély 

megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, 

– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához, 

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 

személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek. 

A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. 

nap. 

A pályázat elbírálási határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés. 

Budapest Főváros XIII. Kerület Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné 

nyilvánítására 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy 

személyesen a Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzatához (1139 Budapest, Béke tér 1.) kell 

benyújtani. 

A borítékon kérjük feltüntetni: XIII/ 3. /3. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata. 



Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: további információk kérhetők a XIII. kerületi 

Egészségügyi Szolgálat Igazgatóságán, a 06 (1) 452-4201-es telefonszámon. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) pályázatot hirdet iskolai-

ifjúsági fogorvosi feladatok ellátására, vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek és benyújtandó iratok: 

– fogorvosi diploma, 

– gyermek-fogszakorvosi végzettség vagy jártasság a gyermekfogászatban, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

– büntetlen előélet, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány, vagy 

nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő beszerzéséről, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Juttatások: a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti finanszírozási szerződés 

rendelkezései az irányadóak. 



A feladat-ellátás módja: teljes munkaidőben. 

Munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 129. 

Egyéb információk: 

– az önkormányzat a nyertes pályázóval minimum 5 évre köt szerződést, 

– az ellátandó tanulói létszám kb. 1700 fő. 

Pályázat elbírálása: a pályázatok elbírálására Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága véleményének figyelembevételével, egyedi mérlegelés alapján Szolnok Megyei 

Jogú Város Polgármestere jogosult. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, személyesen, vagy 

elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolai-ifjúsági fogorvosi feladatok ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20 nap. 

A pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

véleményének kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére. 

A pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó osztályvezetőnél [5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új 

ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 06 (56) 503-466, e-mail-cím: egeszsegugy@ph.szolnok.hu]. 

*** 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) pályázatot hirdet 

iskolaorvosi feladatok ellátására, vállalkozási formában. 

Pályázati feltételek és benyújtandó iratok: 

– általános orvosi diploma, 

– háziorvostan, belgyógyászat vagy csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga, 

– végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

– igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről, 

– büntetlen előélet, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány, vagy 

nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő beszerzéséről, 



– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, 

– részletes személyi és szakmai önéletrajz. 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga megléte. 

Juttatások: a juttatások vonatkozásában a pályázó és a NEAK közötti finanszírozási szerződés 

rendelkezései az irányadóak. 

A feladat-ellátás módja: teljes munkaidőben. 

Munkavégzés helye: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szolnok Megyei Jogú Város területi 

ellátási kötelezettség alapján végzett egészségügyi alapellátása háziorvosi körzeteinek 

meghatározásáról szóló 18/2002. (VII. 9.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében 

meghatározott 4. körzet szerinti intézmények. 

Egyéb információk: 

– az önkormányzat a nyertes pályázóval minimum 5 évre köt szerződést, 

– az ellátandó tanulói létszám kb. 1300 fő. 

Pályázat elbírálása: a pályázatok elbírálására Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi 

és Szociális Bizottsága véleményének figyelembevételével, egyedi mérlegelés alapján Szolnok Megyei 

Jogú Város Polgármestere jogosult. Az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 

eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat benyújtására vonatkozó információk: a pályázatokat postai úton, személyesen, vagy 

elektronikus úton Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kell benyújtani. 

Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy „Pályázat iskolaorvosi feladatok ellátására”. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20 nap. 

A pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

véleményének kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának kiegészítésére. 

A pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó osztályvezetőnél [5000 Szolnok, Kossuth tér 9. Új 

ép. I. em. 112-es szoba, telefon: 06 (56) 503-466, e-mail-cím: egeszsegugy@ph.szolnok.hu]. 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet Nagykőrös 

III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet házi gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatainak 

ellátására a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben (EüMR.) foglaltak szerint. 



A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási 

körzet, Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

A feladatellátás módja: területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában, az ügyeleti 

ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés 

szerint. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben, valamint az EüMR.-ben foglalt képesítési feltételek megléte, 

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

– Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, 

– MOK-tagság igazolása, 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a 

pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 

Pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül. 

Pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen, 

Az álláshely betölthetősége: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást 

követően tölthető be. 

Egyéb információk: a szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, a praxisjog 

térítésmentesen kerül átadásra. 

Pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. 

Czira Szabolcs polgármester úr részére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda 

vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es telefonszámon. 

A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

Pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A honlapon az általános 

adatvédelmi tájékoztató elérhető. 

Somogy megye 



Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.) pályázatot hirdet a területi 

ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 

18/2016. (XI. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott I. számú háziorvosi 

körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében 

háziorvosi (vegyes) feladatok ellátására 

Az ellátandó terület: Csabrendek nagyközség közigazgatási határán belül az 1. számú vegyes 

háziorvosi körzet. 

(Az utcajegyzék megtekinthető: 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh9eg8ed7dr8eo7dt4ee5em0cj1bz6bz1by8ce1bx4cc7e) 

A háziorvosi körzet lakosságszáma: 1361 fő. 

A munkavégzés helye: 8474 Csabrendek, Magyar u. 4. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Csabrendek I. számú háziorvosi körzetében a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben (EüMR.) és 

egyéb jogszabályokban meghatározott, a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok területi 

ellátási kötelezettséggel történő ellátása – ideértve a kistérségi ügyeleti ellátásban való részvételt, a 

csecsemő és terhes tanácsadást, továbbá az óvoda és iskolaorvosi (iskola, óvoda, bölcsőde) feladatok 

ellátását, megosztva a II. számú háziorvosi körzettel. 

Pályázati feltételek: az EüMR. szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről 

szóló 2000. évi II. törvényben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben 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. 

Pályázathoz csatolandó: 

– diploma és szakvizsga bizonyítvány másolata, 

– szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat hiteles másolata, 



– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása, 

– MOK és ÁEEK kártya másolata, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 

résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 

nyilvános tárgyalásához. 

Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként. 

Illetmény, juttatás: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött finanszírozási szerződés szerint. 

Egyéb információk: 

– eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést 

köt, melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik, 

– az önkormányzat kizárólag abban az esetben kötheti meg az ellátási szerződést, ha a pályázó a 

praxisjogról sikeresen meg tud állapodni annak jogosultjával, 

– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak minimumfeltételek 

szerinti felszerelését és berendezéseit térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége 

a feladatot ellátót terheli, 

– az önkormányzat 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a praxisjog vásárlásához, 

amennyiben a pályázaton nyertes orvos minimum 10 éves időtartamban vállalja a megjelölt 

körzetben az önálló orvosi tevékenységet. Ellenkező esetben a háziorvost visszafizetési kötelezettség 

terheli, 

– az önkormányzat a nyertes pályázónak térítésmentesen bérlakást biztosít, a bérlakás közüzemi 

költségei a feladatot ellátót terhelik. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31. A pályázat benyújtásának határideje 

szempontjából a pályázati anyag postára adásának napja számít. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első 

képviselő-testületi ülés. 

Pályázatok benyújtásának módja: postai úton Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének címezve (8474 Csabrendek, Árpád u. 4.). 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár László polgármester nyújt a 06 (30) 

630-0497-es telefonszámon. 



A pályázat további közzétételének helye: 

– Csabrendek Nagyközség honlapja, 

– www.oali.aeek.hu (Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja). 

Zala megye 

 


