
Pályázati felhívás  

háziorvosi feladatok ellátására 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a bükkszéki háziorvosi 

felnőtt vegyes körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes települések területe) háziorvosi feladatainak 

vállalkozói formában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, az alábbi tartalommal:  

 

Háziorvos által ellátandó feladatok:  

Felnőtt vegyes háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel  

Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyelet szolgálatban való részvétel  

Rendelkezésre állás munkanapon 08:00-16:00 óráig  

 

Az állás betöltésének feltételei:  

A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben 

előírt feltételek megléte.  

A praxis vállalkozói formában történő működtetése. 

A háziorvosi körzet 2020. április 30-ig praxisjoggal terhelt. Az állás betölthető 2020. május 1-

jétől vagy a praxisjog jogosultjával történő megegyezés esetén ennél hamarabbi időpontban.  

 

A megbízás időtartama:  
A körzet önkormányzatai a nyertes pályázóval határozatlan időre, de legalább öt évre szóló 

feladat-ellátási megállapodást kötnek.  

 

A pályázathoz csatolni kell:  

 Részletes szakmai önéletrajz  

 Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok  

 Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának 

hiteles másolata.  

 Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 

résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

 

Egyéb információk: 

A heti rendelési időt a körzethez tartozó három település négy rendelőjében kell megosztani. 

Az önkormányzat igény esetén szolgálati lakást biztosít. 

 

Előnyt jelentő feltételek:  
Belgyógyászati szakvizsga  

Letelepedési szándék  

 

Pályázatok benyújtásának helye:  
Bükkszék Község Önkormányzata  

Sági Ferenc polgármester  

3335 Bükkszék, Dobó István út 1.  

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. március 31. 



A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi 

ülésen (Szajla és Terpes községek képviselő-testületeinek egyetértésével).  

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók 

tájékoztatást kapnak. 

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:  
Sági Ferenc polgármestertől, telefon: 30/630-9931 

A pályázatot meg kell jelentetni a Magyar Orvosi Kamara hivatalos, www.mok.hu és a 

Bükkszék Községi Önkormányzat hivatalos, www.bukkszek.hu című honlapján. 

 

 


