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Tisztelt Közgyűlés !
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü.tv.) 152. § (2)
bekezdése szerint a települési önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapítása, kialakítása. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §
(1)-(2) bekezdése szerint a háziorvos (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) - jogerőre
emelkedett működtetési jog birtokában - önálló orvosi tevékenységet az önkormányzat által
rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben végezhet. A körzetek meghatározásáról a
települési önkormányzat rendeletet alkot.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátási
körzetek meghatározásáról szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) megalkotásával eleget tett az egészségügyről szóló törvénybeli kötelezettségének. E
Rendelet 1. számú melléklete a háziorvosi, 2. számú melléklete a házi gyermekorvosi, 3.
számú melléklete a fogorvosi körzetek, 4. számú melléklete a területi védőnői körzetek, 5.
számú melléklete az iskola-egészségügyi ellátási területek meghatározását tartalmazza.
A Rendelet jelenlegi módosítását részben az új közterület-elnevezések – amelyekről a
Közgyűlés a rendeletalkotás óta döntött – másrészt az iskola-egészségügyi ellátásban
résztvevő tanulói létszámváltozások teszik szükségessé.
Az új közterületek háziorvosi körzetekhez való sorolásakor figyelemmel voltunk az Eü. tv. 88.
§ (1) bekezdésére, amely szerint a beteg számára a lakóhelyén, illetve annak közelében kell
biztosítani a háziorvosi ellátást annak érdekében, hogy a beteg választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség
természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi alapellátásban részesüljön.
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:
A szakosztály részére jelent adminisztratív terhet azáltal, hogy a rendeletmódosítással
érintett alapellátási egészségügyi szolgáltatót értesíti a területi ellátási kötelezettségének
módosulásáról.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
Az új közterület elnevezések teszik szükségessé a rendelet-módosítást, mivel ezek korábban
helyrajzi szám szerint szerepeltek az alapellátó egészségügyi szolgáltatók területi
meghatározásában.
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.

Debrecen, 2014. december 2.
Dr. Marosi- Rácz Julianna
osztályvezető

