
Pályázati felhívás Balassagyarmat IV. számúfelnőtt háziorvosi körzetének betöltésére

Balassagyatmat Vátos Önkormányzata pályázatot hirdet nyugállományba vonulás miatt
megüresedett, területi ellátá§i kötelezettséggel mííködó [V. számú felnőtt háziorvosi
körzetének ellátására a következ ő p ály ázati f eltételekkel:

o A praxist az önkotmányzattal kötött íeladatellátási szerződés keretében lehet betölteni
gazdáIkodő szervezeti formában - egyéni vállalkozóként vagy egyéb gazdákodó
szervezetként - a háziorvosi, hází gyerunekorvosi és fogorvosi tevékenys égrőlszóIő 4/20OO.
(II. 25.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint a felrrőtt háziorvosi munkakör
ellátásához szükséges v égzettség és szakképesítés birtokában.
Amennyiben a páIyázó rrlrég nem rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakorvosi
szakképesítéssel, de egyébiránt megfelel a Rendelet ],1. § (a) vagy (4c) bekezdésének,
lehetóség vaí'L az Országos KórháziFőígazgatóság áIta| meghirdetett Praxisprogramokba
történó bekapcsolódásra.

o A pályázat tészeként benyrljtandó:

- önéletr ajz, mely taráImazza a páIyázó szakmai éIeLútlát,
- az iskolai végzettséget és szakképzettségetigazoló diploma másolata,
- az orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarával fennálló ágság

igazolása,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bízonyítvány,
- egészsésugyi alkalmasságigazolása,
- a vál7alkozói formától függóen az egyéni vállalkozói igazohány vagy társas

vállalkozáseseténacégbfu óságlbejegyzéstigazolóokiratmásolata,
- a PáIYázó nyilatkozatát atról, hogy a páIyázatt eljárásban részt vevő személyek a

p áIy ázatt anya got me gismerhetik,
- apáIyázó nyilatkozaát attőI, hogy a páIyázatelbírálást zárt KépviselGtestiileti ülés

keretében kéri vagy hozzájátul annak nyilvános rnegtár gy alásához.
. A páIyázat benyijtásának módja:

APáIyázatot egy példányban postai úton vagy személyesen lehet benyújtani a következő
címen:
Balass a gyarmati Közös Önkormány zatt Hív atal
Dr. Varga Andrea jegyzőnekcímezve
2660Balassagyarmat
Rákóczi fejedelem ftlZ
A borítékra, ké{ük, 1rlák rá: lV. számú felnőtt házioraosi kjrzet pályúzata

. A p áIy ázat beny ítjtására nyitv a áIIó határidó: 2021. augusztus 16.

' A Pályázat elblrálásának a módja: a beérkezett páIyázatokat a Képviselő-testiilet soron
következő ülésén megtárgyalja és dönt a feladat-ellátási szetződés megkötésének
kérdésében. A Képviseló-testiilet ferurtartja magának a jogot, hogy érvényes páIyázatt
dokumentáció esetében is eredménytelennek nyilvánítsa a páIyázatot.

' A PáIYázattaI kapcsolatban további felvilágosítás kérhető dr. Varga Andrea jegyzőtőI a 06-
35-505-925 v aw a 06-20-447 -6922 telefonszámokon.



A munkakör betöltésének időpon§a:
ApáIyázateLbfuálásátmajd a szükséges feladat-ellátásiszeuődés megkötését követően, az

egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alaplán, a Nemzeti
Egészségbiztosíási Alapkezelővel kötött íinartszltozásí szerződés hatályba lépését

követően van mód a praxis betöltésére.

Az önkormány zat a nyertes pályázó szárnára igény szerint bérlakást bíztos7t. 35 éven aluli
páIyázó esetében lehetóség van az rln. fecskelakás igénybevételére is, melynek részletes

felteteleit az ,,EséIy otthon - Balassagyarmaton" lakhatási támogatástólszóIó10/2019. (W.

30.) önkormányzatt rendelet tartalmazza. A jogosultsági feltételek teljesülése esetén a
jogviszony fennállása alatt ez esetben bérleti díjat nem kell fizetni.
A háziorvosi körzethez tartozó közterületek jegyzékét Balassagyarmat Város
Önkormányzata Képviselő-testiiletének az egészsés"gyi körzetek megállapításáróI szőIó

1,6 / 201,6. (\/I. 10.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
A körzet területéhez ártozó ]"4 éven felüli lakosságszárn 2020. december 3],-ei állapot
szerint 1921íő
A körzetheztattozó kártyák száma:1,607 db
A szükséges orvosi eszközökkel és berendezési tárgyakkal felszerelt háziorvosi rendelő a

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelóintézet egészségügyi alapellátási feladatokat nyújtó,

2660 Balassagyarma! Rákóczi fejedelem ft125-127. szám alatti épületében található. Az
ingyenes hasznáIatba adott rendelőhelyiségen tíil az eszközök és berendezési tárgyak
biztosiásának feltételei a felek közötti megegyezés tátgyát képezik.

Balassagyarmat, 2021". júltus 1, 4.

a

a


