
KIRÁLYEGYHÁZA, GYÖNGYFA, SUMONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZA TOK 
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA VEGYES HÁZIORVOSI KÖRZET BETÖLTÉS ÉRE 

 
 
Ellátandó lakosságszám: 1686 fő 
Ellátandó települések: Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony 
 
Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony községi Önkormányzatok képviselő-testületei pályázatot 
írnak ki felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi, iskola- és ifjúság orvosi, foglalkozás- 
egészségügyi feladatok ellátására.  
 
Pályázati feltételek:  

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet; 

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

- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletben előírt 
egyéb feltételek biztosítása. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
- részletes szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 
- egészségügyi alkalmasság igazolása, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- MOK tagság igazolása, 
- vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány vagy 
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata), 

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély 
kiadásához szükséges feltételeket teljesíti, 

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen 
kéri. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 14. 
A pályázat benyújtásának módja: - postai úton Királyegyháza Községi Önkormányzat 
(7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.)  
- személyesen ügyfélfogadási időben (Hétfő-Szerda 8-16 óra Péntek 8-14 óra) a 
Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal (7953 Királyegyháza, Petőfi u. 66.) 
ügyfélszolgálatán.  
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat” 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. december 1. 
Jogviszony jellege: vállalkozási 
Kategória: háziorvosi 
Típusa: vegyes 
Területi ellátási kötelezettséggel: igen 
 



 
Leírás/Megjegyzések:  
a munkakörbe tartozó feladatok: 

- Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony vegyes háziorvosi (felnőtt-gyermek) körzet 
háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi feladatainak ellátása;  

- Királyegyháza község illetékességi területén működő köznevelési intézményben 
iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

 
A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk. 
- a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető; 
- az önkormányzatok a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését 
és berendezését térítésmentesen biztosítják, a rendelő fenntartásának költségei a feladatellátót 
terhelik; 
- a nyertes pályázóval az önkormányzatok határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést 
kötnek; 

- a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés 
alapján történik; 

- a feladatellátás helye: Királyegyháza, Petőfi u. 61.; Királyegyháza, Rigópuszta; 7954 
Gyöngyfa, Petőfi u. 32.; 7956 Sumony, Petőfi u. 41.; Sumony, Csobokapuszta háziorvosi 
rendelők; 

 
A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó aki, az önkormányzatok által 
foglalkoztatott 2 fő asszisztenst továbbfoglalkoztatja. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Grím Ferenc Királyegyháza község 
polgármestere a 30/856-9168,  illetve Beák Laura jegyző a 73/340-002/16 telefonszámon 
nyújt. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: Országos Alapellátási Intézet honlapján www.oali.hu; 
Királyegyháza település honlapján www.kiralyegyhaza.hu. 
 
Kapcsolat 
 
Hirdető pontos megnevezése: Királyegyháza község Önkormányzata 
Telefon: 30/856-9168; 73/340-002/16. 
 
 


