ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:

Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
Dr. Marosi-Rácz Julianna

Tárgy:
Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról
szóló 23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet
módosítása
Iktatószám:
INT-3668/2015
Ügyintéző:
Malinkó Ágnes

Feladatot jelent:
Dr. Papp László, polgármester
Dr. Marosi-Rácz Julianna, Intézményfelügyeleti Osztály
vezetője
részére

Véleményező bizottságok:
Közgyűlés
Egészségügyi és Szociális Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2015. február 13.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Papp-Pálmai Éva

Mellékletek:
rendelettervezet
Hatályos rendelet
rendelettervezet melléklete - házi gyermekorvosi körzetek

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.
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 körzetek, 2. számú melléklete a házi
gyermekorvosi körzetek, 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 az teszi szükségessé, hogy a 12. számú (Debrecen,
Böszörményi út 136. szám) területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi
körzet működtetője, Dr. Cseke Gábor bejelentette, hogy 2015. március 31. napjával befejezi a
40 éves gyermekgyógyászati tevékenységét. Praxisjogának értékesítési szándéka sikertelen
volt, ezért kéri az Önkormányzattól a feladat további biztosítását.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában és az Eü.tv. 152. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező
feladatellátásra tekintettel az Önkormányzatunknak továbbra is biztosítania kell a 12. számú
házi gyermekorvosi körzet ellátási területének – Kismacs, Nagymacs, Kertváros betegellátását.
Mivel az alacsony lakosság- és a kártyaszám miatt a praxis önálló működtetésére nincs reális
esély, a folyamatos ellátás érdekében a körzet ellátási területének felosztása szükséges a
jelenlegi házi gyermekorvosok között, amely egyben a 43 házi gyermekorvosi körzet
számának csökkentését is jelenti 42-re és a 12. számú házi gyermekorvosi körzet megszűnését
eredményezi. E javaslattal a házi gyermekorvosok egyetértettek.
A 10. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási területe kiegészül a kismacsi, nagymacsi
közterületekkel (Arató utca, Dohányos utca, Fenyves utca, Gyümölcs utca, Kastélykert utca,
Kismacs 1-48 tanya, Látókép utca, Lomb utca, Macs vasútállomás, Macsi utca, Mátai utca,
Nagyhát utca, Nagymacs tanya, Napraforgó utca, Nefelejcs utca, Ondódi utca, Orgona utca,
Park utca, Péterfiadűlő, Summás utca, Vasútoldal utca, Vihar utca, Virágos utca, Zápor utca,
Zöldmező utca), a 27. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási része a kertvárosi
közterület közül az Aczél Géza, Babits Mihály, Barta János, Bay Zoltán, Gulyás Pál, József
Attila, Kálmán Béla, Kertváros, Kiss Sámuel, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Szalay
Sándor, Takács István, Tessedik Sámuel utcával és a Böszörményi út 39-99., Böszörményi út
68-134. utcarésszel.
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 rendeletmódosítás a szakosztály részére jelent adminisztratív terhet azáltal, hogy az
érintett alapellátási egészségügyi szolgáltatót értesíti a területi ellátási kötelezettségének
módosulásáról.
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.

Debrecen, 2015. február 12.
Dr. Marosi- Rácz Julianna
osztályvezető

