
Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat  
 pályázatot hirdet fogorvosi körzete vállalkozási formában történő 

ellátására 

 

A fogorvosi körzet vegyes ellátású (felnőtt korúak, gyerekek, iskolai-óvodai fogászati 

alapellátás).  

Ellátandó feladatok: A 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben foglalt fogorvosi feladatok 
ellátása, területi ellátási kötelezettséggel Hegyeshalom és Levél települések 
tekintetében, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján.  

Pályázati feltételek: 
Az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011 (XII.23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendeletben, 
valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 
működési engedélyeztetési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rendeletben előírt 
feltételek megléte: 

- Magyar állampolgárság 

- Büntetlen előélet 

- Cselekvőképesség 

- Egészségügyi alkalmasság 

- Magyar orvosi kamarában fennálló tagság 

- Vállalkozási formában történő működtetés  

 

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is 

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata 

• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a 
büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt. 

• Nyilvántartás (Egészségügyi nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása 

• Egészségügyi alkalmassági igazolás 

• Érvényes orvosi nyilvántartási engedélyt, Magyar Orvosi kamarai tagság igazolását 

• Vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolványt, társas vállalkozás 
esetében a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát. 

• A működési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működési jog 
megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat 

• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy 
teljesen korlátozó gondnokság alatt. 



• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

• A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatát a rendkívüli jogrend időszaka alatt a 
polgármester bírálja el, a képviselőtestület véleményezése mellett 

Illetmény, juttatások:  

Az egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi 
szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött 
finanszírozási szerződés szerint.  

Megjegyzés:  

A feladat ellátását szolgáló önkormányzati tulajdont képező rendelő ingyenesen kerül a 
feladatellátó részére biztosításra. A rendelő tárgyi minimumfeltételeit átadáskor az 
önkormányzat biztosítja, melyek használatát térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a 
rendelő fenntartási, az átadott eszközök karbantartási, javítási, pótlási költségei a 
feladatellátóját terhelik.  
 

A pályázat beadásának határideje: 2021. március 19. 12.00 óra 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 22. 

 

A pályázat benyújtásának módja: 

Postai úton: Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat 9222 Hegyeshalom, Fő utca 134. 

Elektronikusan:  polgarmester@hegyeshalom.hu, vagy 
   polghiv@hegyeshalom.hu 

 

A feladatellátás kezdete: a feladatellátási szerződés megkötését követően az 

egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK területi 

szervével kötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal.  

 A pályázat kiírásával kapcsolatban további információ kérhető Szőke László 

polgármestertől.  

Telefon: 96/568-250, 96/568-251 
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