
ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. július 5. -i ülésére 

A háziorvosi alapellátás további működtetéséről és döntés a háziorvos 
személyéről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A háziorvosi ellátás, és iskola egészségügyi ellátás feltételeinek megteremtése a települési 
önkormányzat feladata. 

A háziorvosi szolgálat működését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban: OEP) - szerződés alapján - az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozza. 

A háziorvosi tevékenység a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró 
járási hivatala által kiadott működési engedély alapján végezhető. 

Településünkön a háziorvosi szolgálatot 2014 november l-től az önkormányzat működteti 
2017 február l-től Dr. Kincses Béla háziorvos közreműködésével, aki helyettesítőként, heti 
7,5 óra rendelési idővel és heti 1 óra iskola egészségügyi rendelési idővel látja el a feladatát. 
Dr. Kincses Béla jelezte, hogy 2018 augusztus l-től nem tudja vállalni a háziorvosi 
tevékenységet. 
A háziorvosi állás betöltésére korábban jelentkezett Dr. Oláh Henrietta általános orvos, akivel 
a feladat ellátási szerződést nem tudtuk megkötni, mivel szerződéskötés előtt visszalépett. 
Az elmúlt napokban viszont háziorvosi állás betöltésére jelentkezett Dr. Csepei Szimóna 

háziorvos aki a háziorvosi tevékenységet vállalkozóként az önkormányzattal kötött szerződés 
alapján kívánja ellátni heti 15 óra rendelési idővel és heti 25 óra rendelkezésre állási idővel. 

Kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy az alábbi határozati javaslat szerint a gáborjáni 
háziorvosi, iskola és ifjúság orvosi feladatok ellátására a Dr. Csepei Szimónát megbízni 
szíveskedjenek, valamint a rendelési idő módosításához hozzájárulni szíveskedjenek. 

Háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

08.00 tól - 11.00-ig 
08.00 tói - 11.00-ig 
08.00 tói - 11.00-ig 

08.00 tól - 11.00-ig 
08.00 tól - 11.00-ig 

Iskola és ifjúság orvosi rendelési idő: hétfő 11.00-tól 12.00-ig 
A rendelkezésre állási idő hétfőtől péntekig 11.00-16.00 óráig. 

Gáborján 2018 július 2. 



határozati javaslat: 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gáborjáni háziorvosi szolgálatnál az 
orvosi feladatok tartós helyettesítésére 2018 július 12.-től megbízza Dr. Csepei Szimóna 
háziorvost. Továbbá a rendelési időt 2018 július 12.-től az alábbiak szerint módosítja. 

Háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

08.00 tól - 11.00-ig 
08.00 tól - 11.00-ig 
08.00 tól - 11.00-ig 
08.00 tól - 11.00-ig 
08.00 tól - 11.00-ig 

Iskola és ifjúság orvosi rendelési idő: hétfő 11.00-tól 12.00-ig 
A rendelkezésre állási idő hétfőtől péntekig 11.00-től 16.00 óráig. 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a gáborjáni háziorvosi szolgálatnál az 
orvosi feladatok tartós helyettesítésére kösse meg a megbízási szerződést Dr. Csepei Szimóna 
háziorvossal, valamint a működési engedély módosításáról szóló kérelmet nyújtsa be a Hajdú
Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi osztályához. 

Határidő: 2018 július 12. 
Felelős Mező Gyula polgármester 



Gáborján Község Önkormányzat Polgármesterétől 

ELŐTERJESZTÉS 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július .. ... -i ülésére 

Tárgy: Pályázati felhívás háziorvosi ellátás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő - testület által ismert, hogy 2018. július 6. napjával megszűnik a vállalkozási 
szerződés Dr. Kincses Béla háziorvossal a háziorvosi ellátásra, a vállalkozói szerződés 

megszűnésétől függetlenül a feladat-ellátási kötelezettsége továbbra is fennáll az 
önkormányzatnak. Július 7. napjáig meg kell kérnünk a működési engedély módosítását és 
meg kell kötnünk a módosított finanszírozási szerződést az Egészségügyi Alapkezelővel. 
Jelen előterjesztés keretében a képviselő - testületnek dönteni szükséges a pályázati kiírásról 
a háziorvosi feladat ellátásáról. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat 
elfogadására. 

Határozati javaslat 

.. „/2018. (VII ... ) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborjáni vegyes háziorvosi 
körzet feladatainak ellátására, Háziorvos munkakör betöltésére szóló pályázati felhívást az 
alábbi tartalommal hagyjajóvá: 

„Gáborján Község Önkormányzata 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § alapján 
pá! yázatot hirdet 
Hajdú - Bihar megye, 4122 Gáborján, Fő u. 77. szám alatti vegyes háziorvosi körzet 
feladatainak ellátására területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátással 

Háziorvos 
munkakör betöltésére közalkalmazotti vagy vállalkozói jogviszonyban. 

A közalkalmazotti (vagy vállalkozói) jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
Munkavégzés helye: 
Hajdú- Bihar megye, 4122 Gáborján, Fő utca 77. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A vegyes (felnőtt korúak és gyermekek) háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak, 
valamint az oktatási és nevelési intézmények iskola-egészségügyi orvosi feladatainak ellátása. 
A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogyiszony keretében 
is ellátható. 

Pályázati feltételek: 
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a 

végrehajtásáról szóló 313/2011 . (XII.23 .) Kormányrendeletben, az egészségügyi 
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek 
megléte, 

• Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság, 

• Cselekvőképesség, büntetlen előélet 

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások: 
• részletes szakmai önéletrajzot, 
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata, 

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

• egészségügyi alkalmasság igazolása, 
• érvényes orvosi nyilvántartási engedély, Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet közalkalmazottként 

vagy vállalkozóként kívánja ellátni, 

• 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, juttatások: 
Közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény és megállapodás irányadó. Vállalkozói formában történő ellátás esetén a feladat
ellátási szerződés rendelkezései irányadóak. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. július 13 . 
A pályázat benyújtásának módja: 
A pályázatot postai úton vagy személyesen kell benyújtani a következő címen: Gáborján 
Község Önkormányzata, Mező Gyula Polgármester részére 4122 Gáborján, Fő utca 106. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ........... , 
valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos 

A pályázat elbírálásának módja: 
A benyújtott pályázatokról Gáborján Község Önkormányzat Képviselő - testülete a benyújtott 
pályázati anyagok alapján, valamint esetleges szóbeli meghallgatást követően dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018.július 15. 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető. Gáborján község állandó 
lakosainak száma 2018. január 1. napján 897 fő, a praxishoz tartozó kártyaszám hozzávetőleg 
825 db. A feladatellátáshoz a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését, eszközöket az 
Önkormányzat biztosítja, vállalkozási forma esetén térítésmentesen. A rendelő fenntartásának 
költsége az Önkormányzatot terheli, vállalkozási forma esetén is. Szolgálati lakást igény 
esetén biztosít az Önkormányzat. 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Mező Gyula polgármesternél az 54/418-211 - es 
vezetékes, vagy a 06/30 5561770-es mobilszámon. 

A képviselő - testület megbízza Mező Gyula polgármestert, hogy a pályázati kiírás 
közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2018. július 6. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján, 2018. június 29. 
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