
 

               Pályázat kiírása felnőtt háziorvosi állás betöltésére 

 

A pályázatot meghirdető szerv: 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 3663 Arló Ady Endre út 162. 

A meghirdetett munkahely címe: 

3663 Arló Rákóczi út 5.   I.sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatainak teljes körű ellátása 

területi ellátási kötelezettséggel. 

A megbízás időtartama: 

Határozatlan idejű vállalkozói vagy egészségügyi szolgálati jogviszony 

Munkaidő beosztása: 

- Teljes munkaidős, napi 4 óra rendelőben végzett járó beteg ellátás és 4 óra az ellátott 

terület szerinti fekvő betegek ellátása 

Pályázati képesítési és egyéb feltételek: 

-A 4/2000. ( II.25.) EÜM rendelet szerinti képesítés és az 313/2011 (XII.23) 

Kormányrendeletben előírt feltételek megléte 

- Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata 

- Részletes szakmai önéletrajz 

- Büntetlen előélet 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- B kategóriás jogosítvány 

- Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata 

- Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata 

- A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok 

- Kamarai tagság 

- Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a 

pályázatba betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület. 

Önkormányzat által nyújtott támogatás: 

Az állás betöltése esetén a háziorvos részére szükség esetén szolgálati lakást biztosít 

 



 

 

Pályázat benyújtása: 

A pályázatot 1 példányban a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”, postai úton vagy 

személyesen: Arló Nagyközség Polgármestere, 3663 Arló Ady Endre út 162. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2022. november 20. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

2022. november 30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. A pályázati eljárás 

során a pályázónak a Képviselő-testület előtt ismertetnie szükséges elképzeléseit. Az 

Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes szerződést köt, melyben a felek a működés 

feltételeit rögzítik. 

Az állás betöltésének időpontja: 

Elbírálást követően azonnal 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

-www.arlo.hu honlap 

- Egészségügyi Közlöny  

-OKF Alapellátás fejlesztési Igazgatóság 

A pályázat benyújtásához tájékoztatást kérhet Vámos Istvánné dr. polgármestertől Arlói 

Polgármesteri Hivatal, 3663 Arló Ady Endre út 162. sz. alatt, és telefonon: 06-48/544-003 

számon. 


