PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HÁZI GYERMEKORVOSI PRAXIS BETÖLTÉSÉRE
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében betöltendő házi
gyermekorvosi tevékenységre.
Az ellátandó feladatkör:
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 20. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó
gyermekek ellátása.
A feladat ellátásának helye: 1143 Budapest, Tábornok utca 8/a.
A praxisjog megszerzése:
A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladat-ellátási szerződés megkötése
útján szerezhető meg.
Pályázati feltételek:
büntetlen előélet,
cselekvőképesség,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet szerinti képesítés,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
az iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
részletes szakmai önéletrajz,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
érvényes működési nyilvántartás másolata,
a Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata (egyéni vállalkozói
igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat/alapszabály/ és a
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, vagy az annak megkéréséről szóló
igazolás másolata),
Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, hogy a pályázó a
praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy
hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban
résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának határideje:
Az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. nap.
A pályázat elbírálási határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő 60. nap. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné
nyilvánítására.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen Budapest Főváros
XIV. Kerület Zugló Önkormányzatához (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „20. számú házi gyermekorvosi körzet pályázata”
A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozott időre, 5 év időtartamra szól.
A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására
vonatkozó praxisengedély és működési engedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
Pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szűcs Krisztina nyújt, a 06-70797-1203-as telefonszámon.

