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Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2015. (III. 26.) számú határozatával 
pályázatot írt ki a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak, valamint a körzethez kapcsolódó oktatási intézményekben végzett orvosi 
feladatainak ellátására. 
 
A pályázati kiírásban foglalt 2015. május 10-i határidőre egyetlen pályázat sem érkezett be, 
ezért javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a 2. számú házi gyermekorvosi körzet 
ellátására ismételten írjon ki pályázatot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a pályázat kiírásáról 
szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Határozati javaslat 
 
 

I. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2015. (III. 26.) számú 
határozatával a 2. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi 
feladatainak, valamint a körzethez kapcsolódó oktatási intézményekben végzett 
orvosi feladatainak ellátására kiírásra került pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja tekintettel arra, hogy a 2015. május 10-i határidőre egyetlen pályázat 
sem érkezett. 

 
II. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pásztói 2. számú házi 

gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak, valamint a körzethez 
kapcsolódó oktatási intézményekben végzett orvosi feladatainak ellátására 
pályázatot ír ki a mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

 
III. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
Pásztó, 2015. május 19. 
 
 
 
 

Dömsödi Gábor 
               polgármester 

 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
          Dr. Sándor Balázs 
                    jegyző 



 
 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
pályázatot hirdet  

a pásztói 2. számú házi gyermekorvosi körzet  
házi gyermekorvosi feladatainak ellátására 

 
Pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Pásztó Városi Önkormányzat, 3060 Pásztó, 
Kölcsey utca 35. 
 
Munkakör megnevezése: házi gyermekorvos (egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság) 
 
Munkavégzés helye: 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15-17. orvosi rendelő 
   3065 Pásztó, Alkotmány u. 226. orvosi rendelő 
   3065 Pásztó, Kékesi u. 104. orvosi rendelő 
 
A 2. számú házi gyermekorvosi körzetben a jelenleg ellátandó lakossági létszám 430 fő.  
 
A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető.  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint.  
 
Illetmény és juttatások: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet alapján az 
OEP-el kötött finanszírozási szerződés szerint. 
 
Pályázati feltételek: 
  
- vállalkozási formában történő működtetés, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés, 
- magyar állampolgárság, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagság, 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. 
(XII. 23.) kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte. 
 
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:  
 
- részletes szakmai önéletrajz,  
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító eredeti okiratok, vagy azok közjegyző 
által hitelesített másolata,  
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai 
feladóvevény másolata 
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 
- nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére,   



- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a 
pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, 
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak 
nyilvános tárgyalásához.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31. 
 
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat postai úton, írásban kell benyújtani Pásztó 
Városi Önkormányzat címére (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.) Pásztó Város Polgármesterének 
címezve.  
A borítékon feltüntetendő: „Házi gyermekorvosi pályázat”.  
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: Bartus László Igazgatási 
és Szociális Osztály osztályvezetőjétől a 06-32/460-802-es telefonszámon, vagy a 
bartus@paszto.hu elektronikus levélcímen.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első 
képviselő-testületi ülés. 
 
A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi 
tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. 
 
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, 
melyben a felek a működés, üzemeltetés részletes feltételeit rögzítik.  
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.  
 
A pályázat közzétételének helye: 
 

- www.oali.hu 
- www.paszto.hu 
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