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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a
továbbiakban: Alapell. tv.) értelmében a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi
önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról (a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a
fogászati alapellátás, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátás, a védőnői és az iskolaegészségügyi ellátásról) való gondoskodás.
Az Alapell. tv. 6. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlése
Debrecen Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 2/2019. (II. 21.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) megalkotásával eleget tett törvénybeli
kötelezettségének. A Rendelet 1. melléklete a háziorvosi körzetek, 2. melléklete a házi
gyermekorvosi körzetek, 3. melléklete a fogorvosi körzetek, 4. melléklete a területi védőnői
körzetek, 5. melléklete az iskola-egészségügyi ellátási területek meghatározását tartalmazza. A
Rendelet mellékleteinek módosítása szükséges, mivel új közterület-elnevezésekről döntött az
Önkormányzat Közgyűlése a 153/2019. (VI. 27.) határozatával, valamint az iskolaegészségügyi ellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények gyermeklétszáma is változott.
Erre való tekintettel az iskola-egészségügyi ellátás iskolavédőnői körzeteinek számát 30-ról 31re szükséges növelni. Ezáltal összesen 76 iskola-egészségügyi körzet működik 2020. január 1.
napjától, melynek tevékenységét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozza, a
személyi-tárgyi feltételekről az egészségügyi szolgáltató gondoskodik.
Az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza az új közterület-elnevezéseket, és a hozzájuk rendelt
egészségügyi alapellátási körzetszámot.
A változások átvezetésének pontossága érdekében javaslom a Rendelet mellékleteinek teljes
körű cseréjét.
Az Alapell. tv. 6. § (2) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás körzeteit meghatározó
rendeletalkotás, -módosítás során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani
intézet – védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos –, valamint a működési engedély
kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.
A véleményező szervek megkeresése megtörtént.
A módosítás előkészítése során, előzetesen egyeztettünk az érintett egészségügyi
szolgáltatókkal, véleményükre, észrevételeikre, javaslataikra tekintettel voltunk. Ezen kívül
figyelembe vettük azt, hogy a biztosított a lakóhelyéhez lehetőleg közel vehesse igénybe az
egészségügyi alapellátást.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható

következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
A fentiek alapján a Rendelet módosításainak várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
1. A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A módosítással összefüggésben társadalmi és gazdasági hatással nem számolhatunk.
b) Környezeti és egészségi következménye:
A módosításnak környezeti és egészségi következményei nem határozhatóak meg.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A módosításnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem számottevő.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
A területi ellátási kötelezettség meghatározásának elmaradása a betegek egészségügyi
ellátáshoz való jogának sérülését okozhatja.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók a feladat ellátására – az
ellátáshoz szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosítását vállalva – az Önkormányzattal
szerződést kötöttek. Az egészségügyi alapellátás pénzügyi feltételeit a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő és az egészségügyi szolgáltatók között létrejött finanszírozási
szerződés biztosítja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet
elfogadni szíveskedjék.
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