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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: Eüalapell. törvény) értelmében helyben biztosítható közfeladatok körében a
helyi önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátásról - a háziorvosi, házi
gyermekorvosi, a fogászati alapellátásról, az ezekhez kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a
védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról - való gondoskodás.
Az Eüalapell. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátási
körzetek meghatározásáról szóló 23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) megalkotásával eleget tett törvénybeli kötelezettségének. E 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 mellékletek rendeletmódosítás általi
aktualizálása szükség szerint zajlik.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeleti
ellenőrzési feladatköre keretében ellenőrzik a települési önkormányzatok egészségügyi tárgyú
rendeleteinek, különös tekintettel az Eüalapell. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
érvényesülését.
Eleget téve az ellenőrzési szempontoknak, a Rendelet módosítása indokolt egyrészt annak
érdekében, hogy a Rendeletben szerepeljen, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról való gondoskodás városunkban nem
körzetes rendszerben működik, hanem az egész városra terjed ki; másrészt jogszabályváltozás
átvezetése; harmadrészt az új közterület-elnevezések teszik szükségessé, amelyekről az
Önkormányzat Közgyűlése a 34/2016. (II. 25.) határozatával, a 252/2015. (XII. 17.)
határozatával, a 201/2015. (IX. 24.) határozatával, a 149/2015. (VI. 25.) határozatával és az
51/2015. (III. 26.) határozatával döntött. Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza az új
közterület-elnevezéseket, és a hozzájuk rendelet egészségügyi alapellátási körzetek számát.
Az új közterületeknek a körzetekhez való sorolásakor figyelemmel voltunk arra, hogy az
egyén a lakóhelyéhez lehetőleg közel vehesse igénybe az egészségügyi alapellátást.
A módosítás a Rendelet 1., 2., 3. és a 4. mellékletét érinti, amely a tartalmi mellett, formai
változást is jelent, megfelelve ezáltal is a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.)
IRM rendeletnek.
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) A módosításnak környezeti és egészségi következményei nem határozhatóak meg.
c) 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 az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár és az egészségügyi szolgáltatók között létrejött finanszírozási
szerződés biztosítja.
Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet
elfogadni szíveskedjék.
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