
Tárgy: Pályázat kiírása Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetének betöltésére  

 

57/2020. (XI.19.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a Kiskunhalas III. számú felnőtt 

háziorvosi álláshelyének betöltésére a melléklet szerinti pályázat kiírásához. 

2. A pályázat kiírásáról, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételéről saját 

hatáskörben gondoskodom. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen 

beszámolok a Képviselő-testületnek. 

 

INDOKOLÁS 

Dr. Katona Magdolna a III. számú felnőtt körzet háziorvosa, a Dr. Katona Magdolna és társa 

Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviseletében, mint megbízott – 2020. tavaszán személyes 

megkeresés alkalmával, valamint 2020. őszén levélben – jelezte  Kiskunhalas Város 

Önkormányzata felé, nyugállományba szeretne vonulni és 2020. december 31. napjával meg 

szeretné szüntetni a III. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó, az 

Önkormányzattal 2005. december 15. napján kötött – többször módosított - megbízási 

szerződését. Dr. Katona Magdolna levelében arról tájékoztatta Kiskunhalas Város 

Önkormányzatát, hogy a folyamatos orvosi ellátás érdekében a III. körzet háziorvosi 

tevékenységét utódjának kinevezéséig helyettese látná el. Az eljárás során szükséges 

tevékenységeket, valamint az átadás – átvétel során az Önkormányzattal az együttműködését 

biztosítja. A feladatellátás folytatása érdekében a praxisjog 2020. december 31. napjával 

történő visszaadását követően pályázati kiírás szükséges a praxis betöltése érdekében. A 

praxis betöltéséig, helyettese Dr. Gyurcsik Klára az I. felnőtt háziorvosi körzet orvosa 

gondoskodik a III. sz. körzet háziorvosi feladatainak ellátásáról. 

A III. sz. körzetet 2021. január 01. napjától az Önkormányzatnak kell működtetni, a 

működtetéséhez szükséges engedélyről készült határozatot a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya 2020. évben 

előreláthatólag megküldi Kiskunhalas Önkormányzata részére. A működési engedély 

beszerzését követően Dr. Katona Magdolna feladatainak helyettesítését Dr. Gyurcsik Klára 

háziorvos veszi át, azonban a praxisjog még hat hónapig (2021. június 30-ig) Dr. Katona 

Magdolna birtokában marad. Így a III. számú felnőtt háziorvosi körzetben az egészségügyi 

alapfeladat ellátás folytatólagosan biztosított lesz. 

 

A fentiekben részletezettek miatt Kiskunhalas III. számú felnőtt háziorvosi körzetének 

ellátására pályázatot kell kiírni. 



A pályázati eljárást az alábbi előírások szabályozzák: 

• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, 

• 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.) kormányrendelet,  

• az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről 

szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet stb. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

Kiskunhalas, 2020. november 19. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
 



 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot hirdet Kiskunhalas III. számú felnőtt 

háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet 

vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretében is ellátható. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Vállalkozási formában a feladat-ellátási szerződés 

megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés 

hatályba lépését követően, vagy közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony esetén a 

kinevezést követően, várhatóan 2021. január 01. 

 

Munkavégzés helye:  

• Kiskunhalas III. felnőtt háziorvosi körzet központi rendelő (6400 Kiskunhalas, 

Kölcsey u. 20.) 

 

Pályázati feltételek: 

• az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény 

végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben előírt feltételek megléte,  

• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, 

• Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság, 

• saját személygépkocsi, „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázathoz csatolni kell: 

- Részletes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is, 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát, 

- nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása, 

-  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a 

büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

- egészségügyi alkalmassági igazolás, 

- érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

- a vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát, 

- a működtetési jog meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát, vagy a működtetési 

jog megszerzése feltételeinek fennállását igazoló határozat,  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a 

pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy 

hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához. 

 

Illetmény és juttatások:  

Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) kormányrendelet alapján, közalkalmazotti jogviszony 

esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény és megállapodás az 

irányadó. 

 



A pályázat megjelenése a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján: 2020. december 

01-től folyamatos a praxis betöltéséig 

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat a praxis betöltéséig folyamatosan benyújtható 

 

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a pályázatokat a 

későbbiekben is fogadja az önkormányzat, melyek elbírálása értelemszerűen a beadást követő 

képviselő-testületi ülésen történik. 

 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban postai úton vagy személyesen 

kell benyújtani a következő címen: Fülöp Róbert Polgármester, Kiskunhalas Város 

Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Polgármestere hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, 

hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott 

pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség 

megtérítését.  

 

Egyéb információk:  

• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat 

határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés 

feltételeit rögzítik.  

• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi 

rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges eszközöket. 

• Kiskunhalas állandó lakossága: 28.106 fő, ebből az ellátandó körzet megközelítően 

1470 kártyaszámmal rendelkezik. 

• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi. 

• A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Túriné Czeglédi Edit szociálpolitikai 

csoportvezetőnél a 06-77/523-165-ös telefonszámon. 

 

Ezen határozat szerinti pályázat meghirdetésétől, illetve közzétételéről a polgármester 

gondoskodik, mégpedig úgy, hogy az megjelenjék az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

önkormányzati hirdető felületén, a Belügyminisztérium „KÖZIGÁLLÁS” portálján, 

Kiskunhalas Város Önkormányzat honlapján és havi lapjában, valamint egyéb helyeken. 

 


