
Pályázati felhívás 

Ellátandó lakosságszám: 1410 fő 

Ellátandó településrész: egy településrész – Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről 

szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 1. számú mellékletében megállapított ceglédi 
XIV. számú felnőtt háziorvosi körzet 

Területi ellátási kötelezettség: Igen 

Kategória: Háziorvosi 

Típusa: Felnőtt 

Leírás/Megjegyzések: Pályázati felhívás 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cegléd XIV. számú felnőtt 
háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. 

A rendelő címe: Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. 

Pályázati feltételek: 

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről 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, - az önkormányzattal kötött feladat - ellátási 
szerződés szerint. 

2. büntetlen előélet 

3. felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

4. MOK tagsági igazolvány 

5. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

6. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a 
szakmai gyakorlatot 

7. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai 

8. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, illetve társas 
vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság alapító okiratának másolata 

9. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

10. Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Népegészségügyi Intézete által kiadott igazolás a 
működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról 

11. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása 

12. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot 
megismerhessék 



13. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- saját személygépkocsi és „B” kategóriás vezetői engedély, valamint 

- a körzetet jól ismerő szakdolgozó továbbfoglalkoztatása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Cegléd Város Önkormányzata Takáts László 
polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni: „XIV. számú felnőtt 
háziorvosi körzet” 

További információ kérhető telefonon – 53/511-437 – az egészségügyi ügyintézőtől 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön 
indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 

A feladatellátás megkezdésének időpontja: 2015. április 1. 

Egyéb információk: 

− A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) 
Korm. rendelet szabályai az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik. 

− A Cegléd, Bajcsy-Zsilinszky tér 3/a. szám alatti rendelő nem önkormányzati tulajdonban lévő, a 
háziorvos által bérelhető rendelő. 

− Eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan idejű, de legalább 5 év időtartamra 
szóló feladat ellátási szerződést köt. 

− A praxis működtetési jogát térítésmenetesen adja át az Önkormányzat a nyertes pályázó részére. 

− A rendelő jól felszerelt informatikai rendszerrel ellátott. 

− Indokolt esetben a letelepedéshez önkormányzati bérlakás biztosítunk. 

A pályázat egyéb megjelentetése: www.cegled.hu aktuális/pályázatok 
 www.oali.hu” 

 

 

http://www.cegled.hu/

