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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

 

Budakalász Város Önkormányzata pályázatot hirdet nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó 

iskola-egészségügyi feladatok teljes munkaidős ellátására 2021. december 1-jétől.  

A feladat ellátására a nyertes pályázóval (gazdálkodó szervezet/magánorvos) Budakalász Város 

Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2021. december 1-jétől 5 év időtartamra. 

Az orvos feladatköre:  

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében az ifjúságorvos feladatkörébe tartozik mindaz, amit az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet tartalmaz. Köteles heti 40 órát az ifjúságorvosi 

rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően, köteles a nevelési-

oktatási intézmény tanulói (körülbelül 1570 fő) számára legalább heti rendszerességgel rendelni. 

Intézmények: Szentistvántelepi Általános Iskola, Kalászi Suli Általános Iskola, Patakpart Általános Iskola, 

Budakalászi Telepi Óvoda, Budakalászi Nyitnikék Óvoda  

Feladat-ellátás helye: Budakalász Egészségház/intézmény 

Finanszírozás: A háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi ellátás keretébe tartozó feladatok 

finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés 

alapján történik. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ifjúságorvos a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel közvetlenül finanszírozási szerződést kössön. 

Pályázati feltételek: 

• magyar állampolgárság,  

• büntetlen előélet,  

• cselekvőképesség,  

• az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. §-ában előírt - lehetőség 

szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász 

vagy csecsemő-gyermekgyógyász orvosi képesítés,  

• Magyar Orvosi Kamarai tagság,  

• egészségügyi alkalmasság,  

• a praxiskezelő működési nyilvántartásában való aktív státusz. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a 

szakmai gyakorlatot 

• orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai, 

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

• egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 

30 napnál nem régebbi cégkivonat, 

• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása 

• Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

• Pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati 

anyagot megismerhessék, 

• Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a feladat-ellátási szerződést köt, és a feladat-ellátási-

szerződés megkötéséhez, valamint a praxis működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. A pályázatok 2021. október 10-ig kerülnek 

elbírálásra. 

A pályázat benyújtásának módja:  

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban írásban, vagy Budakalász Város Önkormányzatának 

hivatali kapuján lehet benyújtani. 

További információ érdekében a 06-70-520-1420-as telefonszámon kaphat tájékoztatást. 

Tájékoztatjuk a pályázót, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet értelmében jelentős 

bértámogatás igényelhető a feladat ellátásához. 

 

 


