1. Ellátandó lakosságszám: 1238 fő
2. Ellátandó települések száma: OSTFFYASSZONYFA település, CSÖNGE település
3. Pályázati feltételek: Pályázati felhívás Ostffyasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2014.(VIII.26.) határozata alapján pályázatot hirdet területi ellátási
kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi , iskola- és ifjúság orvosi
feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.
4. A munkakörbe tartozó feladatok:




Ostffyasszonyfa és Csönge községek vegyes (felnőtt-gyermek) területi ellátási
kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendeletben, meghatározottak szerint valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételekkel.
Ostffyasszonyfa és Csönge települések illetékességi területén működő köznevelési
intézményekben iskola-orvosi feladatok ellátása.

A feladat ellátásának módja vállalkozás keretében működtetett önkormányzatokkal kötött
feladat-ellátási szerződéssel.
5. Praxisjog: a praxisjog térítésmentesen megszerezhető
6. Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és az annak végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII.23.) Kormányrendelet,
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM
rendelet,
- az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek
biztosítása,
7. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
- érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,
- egészségügyi alkalmasság igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- „B” kategóriás jogosítvány
- MOK tagság igazolása,
- vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve alapító
okirat, cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata),
- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély
kiadásához szükséges feltételeket teljesíti,
- Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
8. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
9. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
10. A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton a pályázatnak Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40.).
vagy
- személyesen munkanapokon a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.) átvételi elismervény ellenében.
Mindkét esetben zárt borítékba kérjük elhelyezni a pályázatot, és a borítékon kérjük
feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat vegyes körzet”
11. Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
12. A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. július 1.
13. Jogviszony jellege: Vállalkozási
14. Kategória: Háziorvosi
15. Típusa: Vegyes
16. Leírás / Megjegyzések:
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Mihácsi Szabolcs Ostffyasszonyfa
község polgármestere a 95/394-001 telefonszámon nyújt.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő első képviselő-testületi üléseken, de legkésőbb
2015. június 25.
17. A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információk:
- A nyertes pályázóval Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata határozatlan idejű feladat-

ellátási szerződést köt.
- A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint az egészségügyi szolgáltatónak az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés
alapján történik.
- A feladatellátás helye: Vas megye- Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 33. orvosi rendelő; Csönge,
József A. u 5. orvosi rendelő.
- Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelő helyiséget, valamint annak felszerelését és
berendezését térítésmentesen biztosítja, a rendelő fenntartásának költsége a feladatot ellátót
terheli.
- Az önkormányzat lakást biztosít Ostffyasszonyfa településen.
- A pályázat elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, aki az önkormányzat által
foglalkoztatott 1 fő asszisztenst továbbfoglalkoztatja.

18. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.oali.hu
- www.celldomolk.hu
- www.ostffy@airplanet.hu
- www.orvosallas.hu

Az Önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.
Ostffyasszonyfa, 2015. április 30.

Mihácsi Szabolcs
polgármester

