Pályázati felhívás háziorvosi praxis betöltésére
A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Újpetre Község Önkormányzata 7766. Újpetre, Kossuth u.113.
Kiskassa Község Önkormányzata 7766.Kiskassa, Petőfi u. 80.
Peterd Község Önkormányzata 7766. Peterd, Fő u. 66.
Pécsdevecser Község Önkormányzata 7766. Pécsdevecser, Fő u. 27.
Ellátandó feladatkör:
Az újpetrei felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése
területi ellátási kötelezettséggel, valamint iskola-egészségügyi ellátásban való részvétel. A praxist
betöltő orvos köteles a központi hétvégi ügyeletben részt venni.
A feladat ellátásának helye: Egészségközpont, orvosi rendelő 7766. Újpetre, Kossuth u. 48.
Az önkormányzatokkal kötött feladat-ellátási szerződés értelmében köteles a társtelepüléseken az álaluk
biztosított és fenntartott orvosi rendelőben rendelést tartani.
A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A praxisjog megszerzése térítésköteles, melynek összegéről a Dr. Nagy és Társa Bt. képviselője Dr.
Nagy Péter háziorvos ad tájékoztatást. (Tel: +36304100401)
Pályázati feltételek:
•
•
•

•
•

büntetlen előélet,
az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EÜM rendelet 11.§-ában előírt képesítés,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23. ) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII.15.) Kormány rendeletben előírt feltételek megléte,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve letelepedett státusz,
Magyar Orvosi Kamarai tagság,

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
•
•
•
•
•
•
•
•

részletes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító
okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének
feltételei fennállnak,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,

•
•

a pályázó nyilatkozata, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a
pályázati anyagot megismerhessék,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen
tárgyalja.

A praxis finanszírozása:
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 a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.
Az ellátandó körzetre és lakosságszámra vonatkozó adatok:
Újpetre 1046 fő
Kiskassa 252 fő
Peterd 220 fő
Pécsdevecser 115 fő
A területi ellátási kötelezettség a körzet 0-14. éves, valamint 14. év feletti korú lakosságának ellátására
vonatkozik.
A pályázat benyújtásának határideje:. 2021. december 31. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Dr. Nagy Péter háziorvosnál (Tel: +36304100401) illetve a Kraft Ferenc polgármesternél (Tel.:
+36204153364) lehet.
A pálvázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani Újpetre község polgármesterének címezve (Újpetre Község
Önkormányzata Kraft Ferenc polgármester, 7766. Újpetre, Kossuth u.113.). Kérjük a borítékon
feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülés. Az önkormányzatok fenntartják
azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.
A jogviszony időtartama: A feladat-ellátási szerződés 2021. február 1. napjától határozatlan
időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására
vonatkozó jogerős működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel
kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

