
 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 

Várpalota 1. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel 

vállakozási formában történő ellátására 

 

 

Ellátandó feladatok: 

 

Várpalota  város  közigazgatási területén az  1. számú házi gyermekorvosi körzetben gyermekorvosi 

feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában 

lévő, Várpalota, Bakony utca 14. szám alatti rendelőben. 

 

Pályázati feltételek: 

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

   rendeletben előírt képesítési feltételek megléte, 

- az önálló orvosi tevékenyégről szóló 2000. évi II. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 

   313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános   

   feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.   

   rendeletben előírt egyéb feltételek, 

- büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

- Magyar Orvosi Kamarai tagságról, nyilvántartásról igazolás, 

- Orvosok Országos Nyilvántartásába vétel igazolása, 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány csatolása. 

  

A pályázathoz csatolandó: 

- szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

- részletes szakmai önéletrajz, 

- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 

- 3 hónapnál nem régebbi (teljes) erkölcsi bizonyítvány, 

- vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a  

   cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata, 

- a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervének határozata, hogy a pályázó megfelel a   

   működtetési jog engedélyezésére nézve a jogszabályban megállapított feltételeknek, 

- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a  

   pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerjék, továbbá nyílt vagy zárt  

   ülésen tárgyalja a bizottság. 

 

A pályázat benyújtásának helye és módja: 

 

A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Várpalota Város Önkormányzata címére: 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39., Campanari-Talabér Márta polgármesternek címezve. A 

borítékon feltüntetendő: „Házi gyermekorvosi pályázat” 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető: 

            Varga Szilvia humánügyi referens:  06 30 815 2561 

                        Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens:  06 30 6318695 

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje:   2017. június 30. 

 

 



 

Elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés, de    

                                  legkésőbb 2017. július 27. 

 

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja:  azonnal 

 

Megjegyzés: 

Várpalota Város Önkormányzata pályázatot hirdet Várpalota 1. számú házi gyermekorvosi 

körzet  házi   gyermekorvosi     feladatainak   vállalkozói   formájában   való  ellátására,  

területi   ellátási kötelezettséggel,  az alábbi tartalommal: 

A   feladatellátás  vállalkozási  formában  történik, az  önkormányzattal  kötött határozatlan  

idejű feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján. 

A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. 

Várpalota Város Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít. 

(A gyermekorvosi körzet ellátása közalkalmazotti jogviszonyban is ellátható.) 

 

A benyújtás határidején Várpalota Város Önkormányzatához való beérkezés időpontját kell 

érteni! 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

 

 www.oali.hu  

 www.varpalota.hu 

 Veszprém megyei Napló 

 Fejér megyei Hírlap 

  

 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítása iránt. 

 


