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a Képviselő-testületek 2016. május 26-i nyilvános együttes ülésére

Tárgy: Háziorvosi pályázat kiírása

Előterjesztő: Filep Miklós Zánka község polgármestere
Előkészítette: Lukács Ágnes jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zánka és  Térsége Egészségügyi  Intézményi  Társulás  Balatoncsicsó,  Balatonszepezd,  Óbudavár, 
Szentantalfa,  Szentjakabfa, Tagyon és Zánka községekben szervezi meg,  és biztosítja a háziorvosi  
ellátást. A Király Gyógyító Bt-vel történt szerződésbontás következtében – mivel  a praxist az arra 
jogosult dr. Király Tünde még ez ideig nem értékesítette – jelenleg helyettesítő háziorvosok megbízása 
útján láttatják el a települések a háziorvosi alapellátást.

A Társulás területén, területi ellátási kötelezettség mellett működik a vegyes háziorvosi körzet 4 orvosi 
rendelőben (Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Szentantalfa, Zánka), melyre  a Társulás az ÁNTSZ-től  
kapott jogerős működési engedélyt. A rendelők helyszíni ellenőrzése is megtörtént.

A Társulás részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül folyósítja a háziorvosi körzet 
működtetésére jogszabályban meghatározott összeget az Egészségbiztosítási Alapból fixdíj,  alapdíj,  
teljesítménydíj, területi díj, szakdolgozók kiegészítő díjazása jogcímeken. 

Dr. Király Tünde számára 2016. június 30. időpontig biztosított a praxis értékesítésének lehetősége.  
Amennyiben erre sor kerül, és a vevővel az önkormányzatok feladat-ellátási szerződést kötnek, fennáll  
a lehetőség arra, hogy az év második felében új vállalkozó háziorvos végezze a feladatot a körzetben.

Amennyiben azonban a praxis  értékesítésére  – már  elég rövid az  idő -  mégsem kerülne sor ezen 
időpontig, vagy annak vásárlójával az Önkormányzatok nem kötnek feladat-ellátási szerződést, úgy 
továbbra  is  önkormányzati  kötelezettség  marad  a  háziorvosi  alapellátás  megszervezése  és 
működtetése.

A  Társulás  Önkormányzatainak  döntése  és  felhatalmazása  alapján  a  Társulási  Tanács  Elnöke 
pályázatot  írt  ki  a  körzetben  ellátandó  háziorvosi  feladatokra,  egyidejűleg  közalkalmazotti,  és  
vállalkozói formában is. Az ÁNTSZ is javasolta mindkét formában hirdetni az álláshelyet.

A hirdetést az Egészségügyi Közlönyben, a települések honlapjain, országos és megyei napilapban, 
valamint az e célra szolgáló elektronikus felületen tettük közzé. A felhívásra pályázó nem jelentkezett.

Javaslom ismét jóváhagyni és közzé tenni a pályázat kiírását.

Egyúttal tájékoztatom, hogy a háziorvosi helyettesítés további biztosítására folytattam tárgyalásokat.

Zánka, 2016. május 24.

            Filep Miklós
Zánka község polgármestere



PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(tervezet)

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulást alapító Önkormányzatok pályázatot 
írnak ki a Zánka székhellyel működő vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettség-
gel, közalkalmazotti kinevezéssel, vagy vállalkozás formában történő ellátására 
Ellátandó feladatok: Zánka, Balatonszepezd, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Óbudavár, Szentjakabfa, 
Tagyon  községek  közigazgatási  területén  megállapított  körzetben  vegyes  háziorvosi  (felnőtt  és 
gyermek  háziorvosi,  valamint  iskola-  és  ifjúságorvoslás)  feladatok  ellátása  területi  ellátási 
kötelezettséggel, az önkormányzatok tulajdonában lévő,

8251 Zánka, Rákóczi u. 31. szám alatti,

8251 Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti, 

8272 Szentantalfa, Fő u. 30. szám alatti, valamint 

8272 Balatoncsicsó, Fő utca 13. szám alatti orvosi rendelőben.
A tevékenység magában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt.
Illetmény:  Az illetmény megállapítására  és  a  juttatásokra  a  közalkalmazottak  jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség, 
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendeletben előírt szakorvosi szakképesítés, 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte. 
A pályázathoz csatolandó: 
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata, 
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai fel-
adóvevény másolata, 
- részletes szakmai önéletrajz, 
- Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
- vállalkozó esetében erre vonatkozó igazoló okirat,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő 
személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájá-
rul annak nyilvános tárgyalásához. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani A Zánka és Térsége Egészségügyi 
Intézményi Társulás címére: 8251 Zánka, Iskola u. 11. Filep Miklós elnöknek címezve. 
A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat” 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámon kérhető: 
Filep Miklós elnök: 06-30/9932-989
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31. 
Az elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi társulási és képvi-
selő-testületi ülés. 



Az orvosi praxis betölthető: a pályázat elbírálását, illetve a feladat-ellátási szerződés megkö-
tését követően azonnal.
A kinevezés időtartama: amennyiben a közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határo-
zatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. 
A megbízás időtartama:  amennyiben vállalkozó háziorvos nyújt  be pályázatot  a Társulás 
Önkormányzatai határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést kötnek, melyben a felek rögzí-
tik a működési feltételeket.
Zánka Község Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít. 
A benyújtás határidején a Társulás címére való beérkezés időpontját kell érteni! 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
Egészségügyi Közlöny
admin.kozigallas.gov.hu 
www.oali.hu 
www.zanka.hu, 
körzethez tartozó települések honlapjai
Veszprém Megyei Napló 
országos napilap.

A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás Önkormányzatai fenntartják a 
jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

http://www.zanka.hu/
http://www.oali.hu/
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