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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Országos
Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) között a Közgyűlés 47/2021. (VII. 22.) határozata
alapján az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok ellátására vonatkozóan
határozott időtartamú együttműködési megállapodás jött létre. A megállapodás szerint az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról a sürgősségi ügyeleti rendszer
modellprogramjaként az OMSZ gondoskodik 2022. június 30. napjáig.
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára és az OMSZ főigazgatója értesítette az
Önkormányzatot, hogy a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramját Hajdú-Bihar
megyében változatlan formában tervezi továbbra is biztosítani. Egyben kéri az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/D. § (5) bekezdés szerinti ügyeleti ellátásra vonatkozó
megállapodás megkötését az állami mentőszolgálattal.
A mintaprogram keretében Hajdú-Bihar megye településeinek ügyeleti ellátása járási ügyeleti
központokba koncentrálódott; a 22 telephelyen egységes eljárásrend (ügyeleti mentésirányító,
szakorvosi konzultációs rendszer, telemedicina) alapján, egységes eszközrendszer
(informatika, orvostechnikai eszközök, gyógyszerek, gépjármű) igénybevételével zajlik az
ellátás. Az új ügyeleti rendszerben a helyben elvégezhető vizsgálatok és ellátások köre
megnövekedett, csökkent a kórház sürgősségi osztályára való beutalások száma, valamint a
kórházi kapacitás szükségtelen igénybevétele. Az ügyeleti hívásokat a mentésirányító
központba fogadják és a kapott információk alapján indítják a beteghez a legmegfelelőbb
ellátást nyújtó egységet, életmentő segítséget.
Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. év CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint a települési önkormányzat
gondoskodik. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 36/2019. (III. 28.)
határozata szerint az Önkormányzat feladatátadási szerződést kötött a Debreceni Egyetemmel
egyes egészségügyi alapellátási feladatok, így az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti feladatok ellátására is. Ezen tevékenységek közül az OMSZ szervezésében nyújtott
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás mellett az egészségügyi alapellátáshoz tartozó
fogorvosi ügyeleti ellátást továbbra is a Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatója látja el.
Annak érdekében, hogy az OMSZ koordinálásában megvalósuló új ellátásszervezési program
eredményesen folytatódhasson, a szakmai sikeresség érdekében javaslom, hogy a Közgyűlés
kezdeményezze az OMSZ-nál, hogy Debrecen közigazgatási területén a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2022. július 1. napjától – legfeljebb 1 éves időtartamra –
továbbra is az OMSZ biztosítsa. Az ügyeleti sürgősségi rendszer működtetéséhez továbbra sem
kér önkormányzati finanszírozást az OMSZ.
II.
Magyarország Kormánya az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve
humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az
elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló
180/2022. (V. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2022. május 25. napjával.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat tv.) 46.§ (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A Korm. rendelet 4. §-a értelmében a Kat tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése és a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. §-a és 4. §-a alapján,
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, a
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja, az 1997. évi CLIV. törvény 93. § (3)
bekezdés b), d) pontja és 232/D. § (5) bekezdése, a 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3)
kezdése alapján, figyelemmel a 36/2019. (III. 28.) határozatra
1./ kezdeményezi az Országos Mentőszolgálatnál (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22.,
statisztikai számjel: 15309989-8690-312-01, adószám: 15309989-2-41 képviseli: Dr. Csató
Gábor főigazgató, a feladat ellátásáért felelős: Dr. Korcsmáros Ferenc regionális igazgató),
hogy 2022. július 1. napjától legfeljebb 1 éves időtartamra Debrecen Megyei Jogú Város
közigazgatási területén biztosítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást és ennek
érdekében kössön megállapodást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
2./ Az 1./ pont alapján megkötendő megállapodás a 36/2019. (III. 28.) határozat alapján a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem között létrejött
feladatátadási szerződés hatályát nem érinti, a Debreceni Egyetem egészségügyi szolgáltatója
továbbra is biztosítja a fogorvosi ügyeleti ellátást.
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a megállapodást készítse elő és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy
a) az 1./ pontban foglalt döntésről az Országos Mentőszolgálat vezetőjét,
b) a 2./ pontban foglalt döntésről a Debreceni Egyetem rektorát
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2022. június 16.

Dr. Papp László
polgármester

