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Tisztelt Közgyűlés!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat feladata többek között az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás biztosítása.
Az ellátás megszervezésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézetet (székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.,
képviseli: Dr. Lampé Zsolt Tibor, főigazgató) bízta meg a 257/2013. (XII. 19.) önkormányzati
határozattal elfogadott megállapodás értelmében. A feladatellátást közreműködői szerződés
által a Főnix Cívis Korlátolt Felelősségű Társaság végezte.
A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 2017. július 1. napjával a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (1) bekezdés c) pontja szerint egyetemi kórházként
működik tovább. A Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) (a
továbbiakban: Egyetem) egészségügyi szolgáltatóként klinikai központot és egyetemi kórházat
tart fenn.
Az Egyetem közbeszerzési eljárást folytatott le a háziorvosi ügyeleti ellátás további biztosítása
érdekében. Ez alapján 2018. október 1. napjától új egészségügyi szolgáltató végzi
közreműködőként a háziorvosi ügyeleti ellátást, amely munkanaponként 16.00-8.00 óra közötti
időtartamban (összesen napi 16 órában), szabadnapokon, munkaszüneti napokon,
ünnepnapokon 24 órában érhető el – változatlan helyen (Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Belgyógyászati Intézet I.sz. Belgyógyászati Klinika oldalszárnya).
A fentiekre tekintettel Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata külön megbízási
szerződés által gondoskodott az Egyetem által 8.00 és 16.00 között nem biztosított, a háziorvosi
ellátáshoz kapcsolódó készenléti szolgálat keretében az alábbi feladatokról:
 az esetlegesen jelentkező, a következő rendelési időig nem halasztható – akár beteg
otthonában történő – háziorvosi ellátást igénylő egészségügyi szolgáltatás nyújtása a
területi ellátási kötelezettséget nyújtó háziorvosok szoros közreműködése mellett,
 munkanaponként 08.00-16.00 óra közötti időintervallumban halottszemle és az ezzel
kapcsolatos feladatok végzése, különös tekintettel a közterületen történő esetekre.
Figyelemmel a betegbiztonság prioritására, valamint a városunkban huzamosabb ideig
tartózkodókra, a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó készenléti szolgálat folyamatos
megszervezése – a megbízási szerződés 2018. december 31. napjával történő lejártát követően
– 2019. évre vonatkozóan is szükséges.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 110. §-a szerint
az uniós értékhatár alatti eljárás szabályait kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő és
egyben a nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzések megvalósításakor. A szolgáltatás
megrendelés nemzeti értékhatára a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 72. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 15 millió forint. A Kbt. 111. § d)
pontja szerint a Kbt. 3. mellékletében megnevezett egészségügyi személyzettel való ellátási
szolgáltatás esetén (CPV-kód: 79625000-1) az értékhatár 18 millió forint. Az ellátás költsége
várhatóan nem éri el az értékhatárt.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. pontja és a 2011. évi CXCV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 2015. évi
CXLIII. törvény 111. § d) pontjára
1.) előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendeletében 17.900.000.-Ft összeget biztosít a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó készenléti
szolgálat feladatellátására.
2.) Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésébe az 1.) pont szerinti összeget tervezze be.
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
3.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a háziorvosi alapellátáshoz
kapcsolódó készenléti szolgálatot nyújtó egészségügyi szolgáltató kiválasztására vonatkozó
eljárást folytassa le és a feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződést készítse elő.
Határidő: azonnal
Felelős: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
4.) Felkéri a Polgármestert, hogy a 3.) pont szerinti eljárás eredményes lefolytatását követően
kössön a feladatellátásra vonatkozó megbízási szerződést a nyertes ajánlatot benyújtó
egészségügyi szolgáltatóval.
Határidő: az eredményes eljárás lefolytatását követően azonnal
Felelős: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. december 11.

Dr. Papp László
polgármester

