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Melléklet a ………../2016. (VI. 27.) számú határozathoz

Pályázati felhívás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Házi Gyermekorvosi pályázatot hirdet

Ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): 569 fő
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen

Pályázati feltételek:
Az állás betöltésének feltételei:

• 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, 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 pályázat elbírálásánál előnyt jelent: rendelő biztosítása az ellátandó településrészen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok:
 végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,
 részletes szakmai önéletrajz,
 egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 3 hónapnál nem régebbi 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 a házi gyermekorvosi körzet betöltése esetére az előírt személyi és tárgyi feltétel

biztosításáról,
 vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat megnyerése esetén 8 napon

belül benyújtja a működési engedély iránti kérelmet a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes
szervéhez,
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 nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők a
pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes adatait megismerjék, nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja a bizottság.

A pályázat benyújtásának határideje: Az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázat elbírálásának módja:
A nyertes pályázó személyéről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság dönt.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot postai úton, 1 példányban kell benyújtani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
A borítékra kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatójától kérhető munkaidőben a 06 42/461-217

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. november 1.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: gyermek

Leírás / Megjegyzések: Pályázati felhívás házi gyermekorvosi álláshelyre
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nyíregyháza 18. számú házi
gyermekorvosi körzet (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a háziorvosi körzethatárok
meghatározásáról szóló 26/2003. (V.29.) számú rendeletben meghatározott településrész területe) 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.

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

Egészségügyi Közlöny
www.oali.hu
www.nyiregyhaza.hu


