
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÁZIORVOS PRAXIS, ÁLLÁS TÉRÍTÉSMENTESEN 
 
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cibakháza I. és II. számú 
háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. 
A háziorvosi körzet vegyes alapellátású (felnőtt korúak és gyermek), valamint az oktatási és nevelési 
intézmények (Cibakházi Napsugár Óvoda, Damjanich János Általános Iskola Cibakháza) iskola-
egészségügyi orvosi feladatok ellátása tartozik hozzá. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi 
szolgálati jogviszony keretében is ellátható. 
 
Vállalkozási formában történő ellátás esetén az feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999.(III.3.) Korm.rendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és megállapodás az irányadó. 
 
Egyéb információk: 
• Vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozott, vagy 

határozatlan időre szóló részletes szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik. 
• Az önkormányzat ingyenesen a háziorvos rendelkezésére bocsátja a TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00022 

azonosítószámú, a „Cibakházi központi orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése,, című 
projektben felújított háziorvosi rendelőt, valamint a minimumfeltételek biztosításához szükséges 
eszközöket. Az önkormányzat viseli a rendelő, váróterem közüzemi költségeit, valamint a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges karbantartási, takarítási 
munkák költségeit. 

• Cibakháza állandó lakossága: 3887 fő, ebből az ellátandó körzetek kb. fele-fele kártyaszámmal 
rendelkeznek. 

• Az I. sz. körzet tartósan betöltetlen, jelenleg helyettesítéssel működik, tapasztalt körzeti ápoló segíti a 
munkát. Tanyagondnokok, szociális gondozók segítenek a külterületen élők ellátásában. A II. számú 
körzet nyugdíjba vonulás miatt üresedik meg. 

• Központi ügyelet van, a részvétel önkéntes. 
• Letelepedési támogatás is igényelhető, rezidens jelentkezését is várjuk. 
• Előnyt jelent gyermekorvosi szakvizsga. 
• Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi. 
• Cibakháza Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok Megyében található, Szolnoktól kb. 35 km-re. 

Településünk a Tisza folyó bal partján fekszik, a folyó szabályozása után megmaradt holtág a nyugodt 
kikapcsolódást, horgászást és sportolást biztosítja.  

Várja megtisztelő érdeklődését Hegyes Zoltán polgármester 56/477-001 telefonszámon, személyesen, 
hivatal@cibakhaza.hu e-mail címen, részletek a www.cibakhaza.hu honlapon találhatók. 
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