
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 25-én megtartott 

nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 

  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására pályázat kiírásáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

287/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozata 

a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására pályázat kiírásáról 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

ellátására e határozat melléklete szerint pályázatot ír ki.  

A Képviselő-testület felkéri Győri Máté polgármestert és Dr. Feik Csaba jegyzőt, hogy a 

pályázat lebonyolítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a pályázatokat a pályázati 

határidő lejártát követően terjessze véleményezésre a Szociális, Egészségügyi és 

Foglalkoztatási Bizottság, majd döntésre a Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

    Dr. Feik Csaba jegyző 

Határidő: a pályázat megjelentetésére: 2015. szeptember 1.,  

      a pályázat elbírálására: 2015. november 24. 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 287/2015. (VIII.25.) Kt. sz. határozathoz” 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
  

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. 

CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

  

pályázatot hirdet 
  

az Ercsi III. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozási formában való ellátására 

az alábbi tartalommal: 

  

A munkavégzés helye: 
Ercsi Egészségügyi Központ, 2451 Ercsi, Esze T. u. 14. 

  

Ellátandó lakosságszám: 1493 fő 

  

Ellátandó település: Ercsi 

  

Ellátandó feladat: 
Ercsi Város közigazgatási területén a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 

feladatainak teljes körű ellátása, területi ellátási kötelezettséggel. 

  

Az állás betöltésének feltételei: 
-        a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000.(II.25.) EüM rendelet 11.§-a szerinti képesítés; 

-        az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

-        a praxis vállalkozói vagy közalkalmazotti formában történő működtetése; 

-        büntetlen előélet; 

-        Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás. 

  

A pályázathoz csatolni szükséges dokumentumok: 
-        végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata; 

-        részletes szakmai önéletrajz; 

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

-        vállalkozási formától függően egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat és a társaság 

társasági szerződésének, alapító okiratának másolata; 

-        vállalkozói kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a pályázat 

elnyerése esetén 15 napon belül benyújtja a működési engedély iránti 

kérelmet a Járási Népegészségügyi Intézet illetékes szervéhez; 

-        nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag 

elbírálásában résztvevők a pályázati anyag kezeléséhez szükséges személyes 

adatait megismerhessék. 



A megbízás időtartama: határozatlan idő, a nyertes pályázóval kötött, a működés, 

üzemeltetés részletes feladatait rögzítő feladat-ellátási szerződés alapján. A praxis 

működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges 

szerződések megkötése alapján. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31. 

  

A pályázat benyújtásának módja, helye: a pályázatot postai úton egy példányban 

kell benyújtani Ercsi Város polgármesterének címezve a 2451 Ercsi, Fő u. 20. 

címre. A borítékra kérjük feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”. 

Egyéb információt Győri Máté polgármester nyújt a 25-515-602 telefonszámon. 

  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 24. 

A pályázati határidő lejártát követően, a Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási 

Bizottság véleményének birtokában a Képviselő-testület dönt a pályázatról.  

A praxis betölthető a sikeres elbírálást és a szükséges engedélyezési eljárást 

követően azonnal. 

  

A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított. 

  

A rendelő bérleti díja havonta 55.000.-Ft, melyet a nyertes pályázó fizet az 

intézményt üzemeltető Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. részére.  

  

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
Ercsi Város Honlapja 

Ercsi Híradó helyi újság 

Magyar Orvosi Kamara honlapja 

Egészségügyi Közlöny 
 

 


