
Pályázati hirdetmény 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet felnőtt háziorvosi 
körzet háziorvosi feladatainak ellátására, vállalkozói vagy alkalmazotti formában. 
A körzetre vonatkozó adatok: 
Megnevezés: Rétság város 2.számú felnőtt háziorvosi körzet  
Feladatellátás helye: 2651 Rétság, Laktanya út 5. 
Ellátandó feladatok: a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása, 
                                   területi ellátási kötelezettséggel 
Rendelkezésre állás: heti 40 óra 
Ellátási terület: Rétság város 2. számú felnőtt háziorvosi körzete ( Rétság város Rákóczi út  
                           páratlan oldala felőli városrész és Bánk község) 
Ellátandó lakosságszám: kb.1860 fő 
A körzetbe jelenleg bejelentkezettek száma: kb. 2700 fő 
Ügyelet, készenlét: saját döntés szerinti részvétel a rétsági központi orvosi ügyeletben 
 
Pályázati feltételek:  

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 
EüM rendeletben előírt feltételek megléte 

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte 

- MOK tagság 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság 
- saját gépkocsi használata 
- magyar állampolgárság 
- vállalkozói formában történő ellátás esetén nyilatkozat a jelenlegi szakdolgozók 

továbbfoglalkoztatásáról 
 
A pályázathoz csatolandó: 

‐  végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata (az eredeti okiratok 
bemutatása személyes találkozáskor), 

‐   részletes szakmai önéletrajz,  
‐  Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás, 
‐  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
‐  MOK tagság igazolása 
‐  a praxisjog átvételére, megszerzésére vonatkozó elképzelés, 
‐  nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (alkalmazottként vagy vállalkozásban, 

feladat-ellátási szerződéssel). 
‐  egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, 
‐  nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot 

megismerhetik és abba betekinthetnek  
 

A pályázat benyújtásának helye és módja:   
e-mail-en: titkarsag@retsag.hu;   
személyesen: Rétsági Polgármesteri Hivatal, Rétság, Rákóczi út 20.;  
postai úton: Rétság Város Önkormányzata (Mezőfi Zoltán polgármesternek címezve). 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat”.  
Érdeklődni lehet a 35/550-100 telefonszámon. 
 

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19. 12 óra 
A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beadási határidő lejártát 
követően 15 napon belül bírálja el. 
 

A pályázattal kapcsolatos további információ: igény esetén szolgálati lakás biztosítása 
megbeszélés tárgyát képezi. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  


