
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő–testületének 

 
32/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

a Rezidens támogatás bevezetéséről 
 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § (1) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) Rezidens támogatást vezet be az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
továbbképzésben résztvevő csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelöltek számára. 
(2) A Rezidens támogatás keretében az Önkormányzat a fiatal, pályakezdő szakorvosjelöltek számára 
kíván segítséget nyújtani, ezzel segítve pályakezdésüket, hozzájárulva ezzel a családalapításhoz és az 
orvosi hivatás megbecsültségének emeléséhez. 
 
2. § E rendelet alkalmazásában egyidejűleg támogatottak alatt a Rezidens támogatás keretén belül a 
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölti tanulmányok időtartama alatt pénzbeli juttatásban 
egyidejűleg részesülők értendőek. 
 
3. § Rezidens támogatásra pályázhat az a személy, aki hazai felsőoktatási intézmény által kiállított, 
honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert általános orvosi oklevéllel rendelkezik és 
 a)  nem vesz részt a Méhes Károly Ösztöndíj programban és 
 b) csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzését még nem kezdte meg, és vállalja, hogy az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében a csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakképzést a pályázat benyújtásától számított legfeljebb 1 éven belül megkezdi vagy 
 b) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer keretében csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakképzésben vesz részt. 
 
4. § (1) A Rezidens támogatás keretén belül az Önkormányzat a következő juttatást és támogatást 
biztosítja a támogatásban részesülőnek: 
 a) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölti tanulmányok időtartama alatt havi nettó 
200.000.-Ft összegű pénzbeli juttatás legfeljebb a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés 
jogszabályban meghatározott képzési időtartamára, 
 b) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képzettség megszerzését követően 
  ba) a mindenkor hatályos lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló önkormányzati 
 rendeletben foglaltaknak megfelelően lakás biztosítása legfeljebb Budapest Főváros XVIII. 
 kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén gyermek háziorvosi praxisban 
 teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében végzett házi gyermekorvosi tevékenység idejére, 
  bb) ingyenes házi gyermekorvosi praxishoz jutás Budapest Főváros XVIII. kerület 
 Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott pénzbeli juttatás vissza nem térítendő támogatásnak 
minősül, amely havonta utólag kerül kifizetésre. 
(3) Rezidens támogatás pályázat útján történő elnyerésére egyetlen alkalommal van lehetőség. 
(4) A Rezidens támogatásra pályázó személynek vállalnia kell, hogy 

a) nem vesz részt a Méhes Károly Ösztöndíj programban, és 
b) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítés megszerzését követően legalább 5 évig, 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén található, az 
Önkormányzat által meghatározott, gyermek háziorvosi praxisban végez teljes munkaidejű 
foglalkoztatás keretében házi gyermekorvosi tevékenységet, valamint 



c) az általa nyújtott egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogad 
el paraszolvenciát. 
 
5. § A Rezidens támogatás keretén belül az egyidejűleg támogatottak száma legfeljebb 5 fő lehet. A 
pályázó csak abban az esetben nyerheti el a támogatást, amennyiben az egyidejűleg támogatottak 
száma nem éri el az 5 főt és a pályázó a rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel. 
 
6. § (1) A Rezidens Támogatásra vonatkozó pályázat kiírása, valamint a pályázat lezárása a Népjóléti 
Bizottság hatáskörébe tartozik. A pályáztatást nyilvános eljárással kell lebonyolítani, a pályázatok 
benyújtására folyamatosan van lehetőség. 
(2) A Pályázónak e rendelet 1. függeléke szerinti formanyomtatványon kell pályázatát benyújtania, 
valamint mellékelni kell a pályázati feltételekben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat is. 
Amennyiben a pályázó nem az előírt formanyomtatványon nyújtja be pályázatát, vagy nem csatolja 
a pályázati feltételekben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, a polgármester egy alkalommal 
15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel. 
(3) A pályázat kiírására vonatkozó hirdetményt közzé kell tenni a helyben szokásos módon. 
(4) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell: 

a) a Kiíró nevét, székhelyét, 
b) a pályázat célját, tárgyát, 
c) a pályázat benyújtásának helyét, határidejét, módját, 
d) a pályázati feltételeket, elbírálásának szempontjait és a pályázók értesítésének módját, 
e) a pályázat mellékleteként benyújtandó dokumentumok pontos meghatározását, 
f) az eredmény közlésének módját és idejét, 
g) a pályázat érvénytelenségének eseteit. 

 
7. § (1) A benyújtott pályázatok elbírálása a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által 
előkészített előterjesztés alapján a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik. 
(2) Amíg az egyidejűleg támogatottak száma nem éri el az 5 főt, a Népjóléti Bizottság minden soron 
következő rendes ülésén dönt a megelőző ülését követően benyújtott vagy a megelőző ülésén még el 
nem bírált pályázatokról. 
(3) Amennyiben az egyidejűleg támogatottak száma eléri az 5 főt, a Népjóléti Bizottság az általa még 
el nem bírált pályázatokról akkor dönt, ha az egyidejűleg támogatottak száma 5 fő alá csökken. Erről 
a pályázókat a pályázat benyújtását követő 15 napon belül a polgármester írásban értesíti. A Népjóléti 
Bizottság ülését megelőzően a pályázókat a polgármester nyilatkoztatja, hogy fenntartják-e a 
benyújtott pályázatukat, valamint, hogy a pályázat benyújtását követően a pályázat elbírálását 
érdemben befolyásoló körülményben történt-e változás. 
(4) A Rezidens támogatás keretén belül egyidejűleg támogatottak számát az Önkormányzat hivatalos 
honlapján folyamatosan szerepeltetni kell. 
(5) A Népjóléti Bizottság az alábbi szempontok alapján rangsorolja a pályázatokat. Az érvényes 
pályázatok mindenkori elbírálása során előnyben részesül az a pályázó, akinek 

a) rövidebb idő van hátra a szakképesítés megszerzéséhez, 
b) az a) pontban foglaltak alapján azonos rangsorolású pályázók közül, akinek jobb a 

záróvizsga eredménye. 
(6) A Népjóléti Bizottság által felállított rangsorról való döntést követően benyújtott pályázatok 
elbírálásakor a Népjóléti Bizottság a korábban felállított rangsort aktualizálja, a korábban felállított 
rangsorba illesztve az újonnan benyújtott érvényes pályázatokat. 
 
8. § (1) A Népjóléti Bizottság döntése alapján a mindenkori rangsor legfeljebb első öt helyén álló 
Pályázóval az Önkormányzat polgármestere támogatási szerződést köt a jelen rendeletben 
meghatározott feltételekkel. 
(2) A mindenkori rangsor alapján támogatási szerződés megkötésére jogosult Pályázó visszalépése 
esetén a rangsorban következő pályázóval köthető meg a támogatási szerződés. 



(3) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Pályázó az Egészségügyi Nyilvántartási 
és Képzési Központtal (a továbbiakban: ENKK) fennálló, csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvosjelölti képzéshez kapcsolódó foglalkoztatási jogviszonyának fennállását igazolja. 
(4) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: 

a) a Rezidens támogatás keretén belül biztosított pénzbeli juttatás összegét és időtartamát, 
valamint a 4. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott támogatások biztosításának feltételeit; 

b) az Önkormányzat és a támogatott kötelezettségeit; 
c) e rendeletben szabályozott, a támogatási szerződéstől való elállás, valamint a támogatottat 

terhelő visszafizetési kötelezettség eseteit. 
 (5) A 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli juttatás összegét a Gazdasági és Költségvetési 
Iroda havonta utólag a tárgyhót követő hónap 15. napjáig átutalja a támogatott által megjelölt 
számlaszámra. 
(6) A támogatási szerződés megkötését követően a támogatásban részesülő minden hónap 15. napjáig 
köteles e rendelet 2. függeléke szerinti teljesítés igazolást benyújtani a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodájához az ENKK-val fennálló jogviszony igazolása céljából. 
 
9. § (1) A Rezidens támogatás keretén belül a 4. § (1) bekezdésben meghatározott pénzbeli juttatás 
folyósítását az Önkormányzat megszünteti, ha a támogatásban részesülő 

a) sikeres csecsemő- és gyermekgyógyász eredményes szakvizsgát tesz vagy a 4. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott maximális időtartam lejár; 

b) a támogatási szerződés ideje alatt az egészségügyi felsőfokú szakirányú továbbképzésben 
a csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölti tanulmányait megszakítja; 

c) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképzés 
jogszabályban meghatározott képzési időtartama alatt nem szerzi meg; 

d) akadályozza vagy meghiúsítja a támogatási szerződésben foglaltak teljesítésének 
ellenőrzését; 

e) pályázat benyújtásakor vagy a támogatási szerződés időtartama alatt valótlan, hamis adatot 
szolgáltatott és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik; 

f) késedelembe esik bármely, a támogatási szerződés teljesítésével összefüggő lényeges 
körülményben bekövetkezett változás bejelentésével. 
(2) A támogatásban részesülő az eredményes szakvizsga letételét köteles eredeti okmánnyal a 
szakvizsga letételét követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájának 
igazolni. 
(3) Az Önkormányzat eláll a támogatási szerződéstől és a támogatásban részesülő köteles a 
felszólítástól számított 90 napon belül a Rezidens támogatás keretén belül számára addig az időpontig 
kifizetett pénzbeli juttatás teljes összegét az átutalástól számított jegybanki alapkamattal növelten 
visszafizetni, ha 

a) az (1) bekezdés b)-f) pontjában meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezik, 
valamint, 

b) a támogatásban részesülő a támogatási szerződés fennállásának időtartama alatt a Budapest 
Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén található gyermek 
háziorvosi praxisban teljes munkaidejű foglalkoztatás keretében végzett házi gyermekorvosi 
tevékenységet megszünteti a támogatási szerződésben vállaltak ellenére. 
(4) Amennyiben a támogatásban részesülő önhibáján kívül kényszerül 

a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú továbbképzésben a csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvosjelölti tanulmányai megszakítására, vagy 

b) a csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgát a csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakképzés jogszabályban meghatározott képzési időtartamánál hosszabb idő alatt megszerezni, vagy 

c) a támogatási szerződés fennállásának időtartama alatt a Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén található gyermek háziorvosi praxisban teljes 
munkaidejű foglalkoztatás keretében végzett házi gyermekorvosi tevékenységet megszüntetni 



és ezt megfelelően igazolja, a Népjóléti Bizottság kérelemre méltányosságból részben vagy egészben 
mentesítheti a (3) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség alól. 
(5) A Népjóléti Bizottság a (3) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségre kérelemre 
részletfizetési kedvezményt biztosíthat. 
 
10. § (1) A támogatásban részesülő a támogatási szerződést, valamint a támogatásra való 
jogosultságot érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról, valamint a személyes adataiban 
bekövetkezett változásokról a változást követő 15 napon belül köteles értesíteni a Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Irodáját. 
(2) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala jelen rendeletben szabályozott feladatai ellátása 
céljából – az érintett személyek önkéntes hozzájárulása alapján – a tudomására jutott adatokat a 
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével kezeli. 
(3) Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala a pályázatban foglaltakat, valamint a támogatási 
szerződés fennállásának időtartama alatt a támogatási szerződésben foglaltak teljesítését 
ellenőrizheti. 
 
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet végrehajtása érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
12. § Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2015. november 12. 
 
 
 

dr. Molnár Ildikó Ughy Attila 
címzetes főjegyző polgármester 

 
 

INDOKOLÁS 
Általános indokolás 

A javasolt Rezidens támogatás bevezetésével Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata kifejezi elkötelezettségét a fiatal csecsemő- és gyermekgyógyász 
szakorvosjelöltek pályakezdésének támogatására. A házi gyermekorvosi pálya vonzóvá tételével 
kívánjuk elősegíteni a háziorvosi ellátás - mint az egészségügyi alapellátás egyik pillére - hosszú 
távon is biztonságos, a betegek érdekeit szolgáló működését. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján az önkormányzat előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit. 

A rendelet megalkotásának társadalmi hatása, hogy a Rezidens támogatás bevezetése segítséget 
nyújt a szakorvosjelölt számára már tanulmányai alatt, szakmai és anyagi biztonságot teremt, majd a 
szakvizsga letételét követően biztos munkahely várja. A kerületben élő állampolgárok számára is 
biztonságot nyújt oly módon, hogy az egészségügyi alapellátás hosszú távú biztonságos szervezését 
teszi lehetővé, mert segíthet megoldani a házi gyermekorvosok utánpótlását kerületünkben. 

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása, hogy a Rezidens támogatás 
bevezetésével a pályáztatási eljárás lefolytatása, a szükséges szerződések megkötése és teljesítése 
növeli a munkaterhet. 

A rendelet megalkotásának gazdasági, költségvetési hatása, hogy a Rezidens támogatás bevezetése 
többletkiadást jelent, a pénzügyi fedezetet 2016. évtől kezdődően a költségvetésbe be kell tervezni 
valamint a támogatásban részesülő szakképzettségének megszerzését követően a támogatás 
bevezetése az önkormányzat lakásállományát is érinti. 

A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs, ugyanakkor az egészségügyi 
alapellátás biztonságához nagymértékben hozzájárul. 



A rendelet megalkotásának szükségessé abban áll, hogy a kerületünkben dolgozó csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakorvosok korösszetételét figyelembe véve haladéktalanul be kell vezetni egy 
ösztönző programot, ami segíthet megoldani a házi gyermekorvosok utánpótlását kerületünkben. 
Ellenkező esetben a házi gyermekorvosok száma drámaian csökkenni fog a XVIII. kerületben és az 
önkormányzat csak körzetek összevonása révén tudná megszervezni a házi gyermekorvosi ellátást. 

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 

Részletes indokolás 
 

1. §-2. §-hoz: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete jelen rendelet megalkotásával Rezidens támogatás bevezetéséről dönt. 

A rendelet alkalmazásához szükséges fogalom-meghatározást tartalmaz. 
3. §-hoz: meghatározza, hogy milyen együttes feltételek megléte esetén lehet a Rezidens 

támogatásra pályázatot benyújtani. 
4. §-5. §-hoz: az Önkormányzat által a Rezidens támogatás keretén belül biztosított juttatásokról 

és támogatásokról rendelkezik, valamint arról, hogy a pályázónak mindezekért milyen vállalásokat 
kell tennie jórészt a szakképesítés megszerzését követően. 

6. §-7. §-hoz: a pályázat kiírása, valamint a beérkezett pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság 
hatáskörébe tartozik, a rendelet ezzel összefüggésben szabályozza a pályázati kiírás kötelező tartalmi 
elemeit, valamint az elbírálás rendjét. 

8. §-9. §-hoz: a Rezidens támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést 
köt, a rendeletben ezért meghatározásra kerültek a támogatási szerződés kötelező tartalmi elemei. 

A rendelet szabályozza a pénzbeli juttatás folyósítása megszüntetésének eseteit, valamint az ez 
esetben követendő eljárást. A rendelet bizonyos esetekben visszafizetési kötelezettséget ír elő a 
Rezidens támogatásban részesülő részére, ugyanakkor lehetőséget is biztosít a részletfizetési 
kedvezményre, illetve egyes esetekben a méltányosságból történő mentesítésre. 

10. §-11. §-hoz: a pályázót, illetve a Rezidens támogatásban részesülőt terhelő bejelentési 
kötelezettségről, adatvédelmi szabályokról rendelkezik, valamint a rendelet végrehajtásához 
szükséges felhatalmazó rendelkezést tartalmaz. 

12. §-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg 

kell határozni a hatálybalépésének a napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap 
lehet. 
 
Budapest, 2015. november 12. 
 
 
 

dr. Molnár Ildikó Ughy Attila 
címzetes főjegyző polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2015. november 23. 
 
 
 
dr. Márk-Szabó Nikolett 
irodavezető-helyettes 



1. függelék a 32/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelethez 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZ SZAKORVOSJELÖLTEK SZÁMÁRA 

REZIDENS TÁMOGATÁS IGÉNYBE VÉTELÉHEZ 
 
 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

 
Szakorvosjelölt neve  

Születési neve  
Alapnyilvántartási száma  

Állampolgársága  
Születési helye és ideje  

Adóazonosító jele  
TAJ száma  

Édesanyja születési neve   
Állandó bejelentett lakcíme  

Levelezési címe  
Telefonszáma  

E-mail címe   
Belföldi pénzintézetnél vezetett 

bankszámla száma 
 

Számlavezető pénzintézet megnevezése  
Általános orvosi diplomát kiállító 

intézmény megnevezése 
 

Általános orvosi diploma száma és kelte  
Külföldön szerzett diploma esetén a 

honosító/elismerő intézmény 
megnevezése 

 

A honosításról/elismerésről szóló 
határozat száma és kelte 

 

 



 
II. A PÁLYÁZÓ SZAKKÉPZÉSÉRE ÉS FOGLALKOZTATÓJÁRA VONATKOZÓ 

ADATOK 
 
 

Szakképzés megnevezése  
Szakképzési rendszerbe lépés kezdő 

időpontja 
 

A szakképzésből hátralévő hónapok száma a 
pályázat benyújtásának időpontjában 

 

Szakképzést koordináló felsőoktatási 
intézmény megnevezése 

 

Foglalkoztató egészségügyi szolgáltató 
megnevezése 

 

Munkavégzésre irányuló jogviszony kezdő 
időpontja 

 

 
Kérjük, a Pályázati Adatlaphoz az alábbiakat szíveskedjék csatolni: 
1. Adóigazolvány másolata. 
2. TAJ kártya másolata. 
3. Orvosi diploma másolata. 
4. Honosításról/elismerésről szóló határozat másolata. 
5. Igazolás az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal fennálló jogviszonyról. 
 
Kérjük, hogy amennyiben Ön jelen pályázat aláírásáig még nem kezdte meg csecsemő-és 
gyermekgyógyász szakképzési tanulmányait, az alábbi nyilatkozatot írja alá. 
 

Nyilatkozom, hogy csecsemő-és gyermekgyógyászat szakterület vonatkozásában a 
szakképzésemet meg kívánom kezdeni, a szakképzésben való részvételemről az 
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központtal ….. év …………. hónap ….. 
napjáig megállapodást kötök. 
 
Dátum: 

 
…..……………………….. 
        A pályázó aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI 

 
1. Alulírott,  ………………………..…………….……………… (név) 
  ……………………………………………………... (lakcím) 
  ……………………………………………………... (születési hely, idő) 
 
 a jelen nyilatkozat aláírásával a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 14. §-a alapján kijelentem, hogy az általam 
benyújtott pályázathoz kapcsolódóan 

 
- a Közpénztv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott - összeférhetetlenséget megalapozó - 
kizáró okok személyemben 
 
1. nem állnak fenn.* 
2. fennállnak a(z) …. pont alapján.* 
 

„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, …” 
 

- a Közpénztv. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
 
1. nem áll fenn.* 
2. fennáll a(z) …. pont alapján.* 
 

„8. § (1) Ha a pályázó 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munka-

végzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, … 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egy-
idejűleg.” 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
2. Nyilatkozom arról, hogy a Rezidens támogatás pályázati feltételeinek maradéktalanul megfelelek, 
és az általam szolgáltatott adatok, információk és dokumentumok teljes körűek és hitelesek, a 
valóságnak mindenben megfelelnek. 

*a megfelelő aláhúzandó 
 



 
3. Nyilatkozom arról, hogy jelenleg nem veszek részt a Méhes Károly Ösztöndíj programban, 
valamint vállalom, hogy nem fogok részt venni a Méhes Károly Ösztöndíj programban. 
 
4. Hozzájárulok ahhoz, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 
Hivatal a pályázati adatlapomban foglalt személyes adataimat a pályázat értékelése és a támogatási 
szerződés megkötése céljából az ahhoz szükséges mértékben és ideig a mindenkor hatályos 
jogszabályi rendelkezések figyelembevételével kezelje. 
 
5. Vállalom, hogy az általam benyújtott pályázatomat, valamint a pályázat nyertessége esetén a 
támogatási szerződést, valamint a támogatásra való jogosultságot érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról, valamint a személyes adataimban bekövetkezett változásokról a 
változást követő 15 napon belül értesítem a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodáját. 
 
6. Nyilatkozom, hogy az általam benyújtott pályázatom nyertessége esetén támogatási szerződésben 
vállalom, hogy a csecsemő- és gyermekgyógyász szakképesítés megszerzését követően legalább 5 
évig, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre közigazgatási területén 
található, az Önkormányzat által meghatározott, gyermek háziorvosi praxisban végzek teljes 
munkaidejű foglalkoztatás keretében házi gyermekorvosi tevékenységet, és az általam nyújtott 
egészségügyi ellátással összefüggésben semmilyen formában nem fogadok el paraszolvenciát. 
 
7. Tudomásul veszem, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri 
Hivatal a pályázatomban foglaltakat, valamint a támogatási szerződés fennállásának időtartama alatt 
a támogatási szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrizheti. 
 
8. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatok aláírása a Rezidens támogatásra való pályázat 
benyújtásának a feltétele. 

 
 
Dátum:……………………… 
 

 
 
………..……………………….. 
             pályázó aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. függelék a 32/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 

IGAZOLÁS 
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosjelölti képzésben való részvételről 

Rezidens támogatás igénybe vételéhez 
 
 

………..………………………………………………………………………… 
képzőhely 

 
 

Rezidens neve  

Évfolyam  

Gyakorlat megnevezése  

Gyakorlat teljesítés ideje (év, hónap)  

Gyakorlatot teljesítette nem teljesítette 

A gyakorlatot felügyelő tutor neve  

 
 
 
Dátum: ……………………………….. 
 
 

………………………………………………. 

Tutor aláírása 

 
 


