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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás és az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatásokról való gondoskodás kötelezettsége.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapell.tv.)
5. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodni az alábbiakról:
 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
 a fogorvosi alapellátás,
 az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás,
 a védőnői ellátás, és
 az iskola-egészségügyi ellátás.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) háziorvosi,
házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási feladatairól a területi ellátási kötelezettséggel
működő 83 háziorvossal, 42 házi gyermekorvossal, 49 fogorvossal kötött feladat-ellátási
szerződések által gondoskodik.
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
ügyeleti ellátás, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás megszervezésével az
Önkormányzat 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 határozat alapján kötött határozatlan időtartamú megállapodás értelmében.
A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 2017. július 1. napjával az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 11. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint beolvadt a Debreceni
Egyetem költségvetési intézménybe és a befogadó felsőoktatási intézmény szervezeti
egységeként, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (1) bekezdés c)
pontja szerint egyetemi kórházként működik tovább a következő megnevezéssel: Debreceni
Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.,
képviseli: Dr. Lampé Zsolt Tibor, főigazgató) (a továbbiakban: Kórház).
A Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) (a továbbiakban: Egyetem)
a Kórház általános jogutódja, melyre tekintettel a Kórház valamennyi joga és kötelezettsége
az Egyetemre szállt át. Az Egyetem egészségügyi szolgáltatóként klinikai központot és
egyetemi kórházat tart fenn és mindkettő szerepet vállalt – az integrációt és a szervezeti
átalakulást követően – az ügyeleti ellátásban.
A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2019. január 1. napjától a Klinikai Központ biztosítja
a házi gyermekorvosok közreműködésével. A háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó
finanszírozási szerződéssel viszont a Kórház rendelkezik. A két ügyeleti ellátást a
költséghatékonyságra tekintettel azonos szervezeti egységben célszerű biztosítani.
Az egészségügyi alapellátási feladatok egységes szakmai irányelvek, szabályozott és átlátható
szervezeti keretek közötti működése érdekében az Önkormányzat, mint egészségügyi
közszolgáltatásról gondoskodó szerv, valamint az Egyetem áttekintette az egészségügyi
alapellátási részfeladatokat, melyek további működtetésére – az Egyetem két egészségügyi
szolgáltatójának azonos ellátási felelőssége és érdekeltsége, hatékony, harmonikus
együttműködése céljával, valamint a jogi környezet változásaira tekintettel – új feladatátadási
szerződés megkötése javasolt a határozati javaslat 2. melléklete szerint.

Az ellátás folyamatossága, zavartalansága érdekében az egyes alapellátási feladatok átadásaátvétele ütemezetten tervezett: a Debreceni Egyetem Klinikai Központja a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2019. április 1. napjától, a fogorvosi ügyeleti ellátást, a védőnői
és az iskola-egészségügyi ellátást 2019. július 1. napjától fogja végezni. A tevékenységet
továbbra is az egészségbiztosítási szerv finanszírozza szerződés alapján, amelynek közvetlen
megkötéséhez az Önkormányzat a feladatátadási szerződés aláírásával hozzájárul.
A háziorvosi ügyeleti ellátás nyújtását a későbbiekben minden nap 24 órában javasolt
biztosítani, ezért a háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó készenléti szolgálat
biztosítására vonatkozó – az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4031 Debrecen, István út
6., képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető) a 228/2018. (XII. 20.) határozat 4. pontja
alapján kötött és 2019. január 1. napján hatályba lépett – megbízási szerződés megszüntethető.
Az Önkormányzat az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges, a 277/2012. (XII. 13.)
határozat 2. pontjában foglalt önkormányzati tulajdonú ingatlanokat (területi védőnői
tanácsadók) ingyenes hasznosításba adta az akkori egészségügyi szolgáltató számára. Az
integrációt követő általános jogutódlásra tekintettel az ingatlanvagyonról szóló korábbi döntés
módosítást nem igényel.
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 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 257/2013. (XII. 19.)
önkormányzati határozatra, valamint a 228/2018. (XII. 20.) határozat 4. pontjára
1.) közös megegyezéssel módosítja a 257/2013. (XII. 19.) önkormányzati határozat alapján a
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézettel (székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.,
képviseli Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató) kötött egészségügyi alapellátás nyújtására
vonatkozó megállapodást az 1. melléklet szerint.
2.) Feladatátadási szerződést köt a Debreceni Egyetemmel (székhelye: 4032 Debrecen Egyetem
tér 1., képviseli: Dr. Szilvássy Zoltán rektor) egyes egészségügyi alapellátási feladatok
ellátására a 2. melléklet szerint.
3.) Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott megállapodás-módosítás és a
2.) pontban meghatározott feladatátadási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:: a polgármester
4.) Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglalt döntésre figyelemmel – a Debreceni Egyetem
általi 24 órás háziorvosi ügyeleti ellátás működésének megkezdése napjával – közös
megegyezéssel szüntesse meg az ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4031 Debrecen, István út 6.,
képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető) a 228/2018. (XII. 20.) határozat alapján kötött,
2019. január 1. napján hatályba lépett, az egészségügyi alapellátáshoz – ezen belül a háziorvosi,
háziorvosi ügyeleti ellátáshoz – kapcsolódó készenléti szolgálat biztosítására vonatkozó megbízási
szerződést.
Határidő: a Debreceni Egyetem általi 24 órás háziorvosi ügyeleti ellátás működésének
megkezdése napjával
Felelős: a polgármester
5.) Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a 4. pontban meghatározott
megbízási szerződés megszüntetését készítse elő és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.
Határidő: 2019. június 30.
Felelős: az előkészítésért: az Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. március 19.
Dr. Papp László
polgármester

