
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat a 0140. sz. háziorvosi praxis betöltésére szóló pályázat kiírására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

Andorkó Mihályné irodavezető 

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

    Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám: /2016. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatásul: dr. Mogyoróssy Mónika, a 0140. sz. háziorvosi praxis működtetője az 

önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést 2015. október 31. napjával felmondta. A 

felmondási idő 2016. április 30. napjával telik le, a doktornő tájékoztatása szerint a praxist nem 

sikerült értékesítenie, így az önkormányzat feladata a praxis betöltése. A képviselő-testület a 

2016. április 14-i ülésén döntést hozott - a pályázat sikeres elbírálásáig - a praxis helyettesítéssel 

történő ellátására. Az önkormányzat következő feladata a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével a praxis pályázati úton történő meghirdetése. 

A pályázati felhívás tervezetét a melléklet tartalmazza. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, kiegészíteni és 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2016. április 18. 

      Tisztelettel: 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

………../2016.(…….) határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 0140. sz. háziorvosi praxis betöltésének kérdését 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1./ Polgár Város Önkormányzata felhívja a polgármestert, hogy 

az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást jelentesse 

meg az Egészségügyi Közlönyben, az Országos Alapellátási 

Intézet honlapján, valamint a helyben szokásos módon. 

 

Határidő: 2016. május 1. 

Felelős: polgármester 



Melléklet 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

háziorvosi praxis betöltésére 

 

Ellátandó település: Polgár település 

Ellátandó lakosságszám: 1400 fő 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Polgár Város 

Önkormányzatának az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló – többször módosított – 

10/2004.(III.31.) rendelete alapján – a 0140. számú háziorvosi körzetének felnőtt háziorvos, 

vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár.  

A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján 

történik.  

A feladatellátás helye: Polgári Járóbeteg Szakellátó Intézet háziorvosi rendelője 4090 Polgár, 

Hősök u. 1. (Hajdú-Bihar megye) 

- Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít. 

- A körzetben az asszisztencia megoldott. 

- A rendelő egy újonnan épített heti 200 szakorvosi órával működő épületben van, fiatal, 

ambíciózus munkatársakkal. 

- Az intézményben minden szakrendelés működik. 

- A betegek kivizsgálása az épületen belül megoldható. 

 

Pályázati feltételek: 

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

rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 

II. törvény, 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, - 

az önkormányzattal kötött feladat - ellátási szerződés szerint. 

2. büntetlen előélet 

3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

4. MOK tagsági igazolvány 

5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés 

Előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

1.részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajz, amely 

tartalmazza a szakmai gyakorlatot 

2.orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati 

példányai 

3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről  

4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról 

6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása 

7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati 

anyagot megismerhessék 



8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély 

kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,  

9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 31. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30. 

A munkakör betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal. Nyertes pályázóval a 

képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.  

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a Polgár 

város Önkormányzata címére 4090 Polgár, Barankovics tér 5. A borítékon 

feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat” 

 

 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor 

eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa. 

 

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Tóth József polgármestertől az 52/573-512 

telefonszámon. 

 

 

 


