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Tárgy: a Kunhegyes, Dózsa György u. 4.
szám alatti címen kialakított J0-ás
besorolású laboratórium (mintavételi
hely) működtetésének újraindításáról.
Ügyintéző: Barta Ferenc

47/2020.(VI.03.)
polgármesteri

H A T Á R O Z A T

a Kunhegyes, Dózsa György u. 4. szám alatti címen kialakított J0-ás besorolású
laboratórium (mintavételi hely) működtetésének újraindításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a 40/2020.(III.11.) számú Kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva a Kunhegyes,
Dózsa György u. 4. szám alatti címen kialakított J0-ás besorolású laboratórium (mintavételi hely)
működtetésének újraindításáról az alábbi határozatot hozom:

1. A Kunhegyes Város Önkormányzata (székhely: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.), mint
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv és a Kátai Gábor Kórház (székhely: 5300
Karcag, Zöldfa u. 48.) mint egészségügyi szolgáltató között Karcagon, 2012. november 22-
én megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján kijelölt 5340 Kunhegyes, Dózsa
György u. 4. szám alatti címen kialakított „J0” besorolású laboratórium (mintavételi hely)
működtetését határozatom közlésével újraindítom.

2. A működtetést úgy szabályozom, hogy 2020. június hónapban heti 20-20 beteg (keddi és
csütörtöki napokon ) ellátására nyílik lehetőség, 2020. július 01-től pedig a veszélyhelyzet
előtti heti 25-25 főre emelkedhet az engedélyezett létszám.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, döntésem a közléssel végleges és végrehajtható.

I N D O K O L Á S

Magyarország Alaptörvényének 53. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek
következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben
meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet
alkothat, amellyel -sarkalatos törvényben meghatározottak szerint- egyes törvények alkalmazását
felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket
hozhat.
A Kormány a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével (a továbbiakban: Korm. rendelet) az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány követ-
kezményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet alapján meghozott szükségszerű intézkedéseknek és az állampolgárok
fegyelmezett együttműködésének köszönhetően, a COVID-19 járványügyi helyzet kedvező
alakulása miatt az Emberi Erőforrások Minisztere elrendelte, hogy az új típusú védekezés fontos
eleme a mindennapi élet, és ennek részeként az egészségügyi ellátás újraindítása.

Ennek megfelelően, az Emberi Erőforrások Miniszterének 2020. március 14-én kelt,
IV/2391/2020/EAT iktatószámú levele alapján csak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 3. § 1) pontja szerinti sürgős szükségben azonnali ellátást igénylő beavatkozások
elvégzése volt engedélyezett, 2020. május 4-étől az alábbi ellátások nyújtására lett ismételten
lehetőség, a szigorú higiénés rendszabályok, valamint a lefektetett alapelvek betartása mellett:

- A háziorvosi és házi gyermekorvosi, továbbá védőnői ellátások és a fogászati alapellátás,
- a járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati szakellátást is,
- az egynapos ellátások,
- a fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és a transzplantációs beavatkozások, továbbá
- a nem közfinanszírozott (magán) ellátások.

A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.(IV.30.) Korm. Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a
rendelet hatálya alá tartozó területen - Budapest főváros kivételével - a kijárási korlátozásról
szóló 71/2020.(III.27.) Korm. Rendeletben meghatározott kijárási korlátozás 2020. május 4-én
megszűnt.

Továbbá Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos 13305-54/2020/EÜIG számú, látogatási és
kijárási tilalmat elrendelő határozat módosítása tárgyú, 2020. június 03-án kelt határozata
értelmében a szociális intézmények - így a SAREPTA Idősek Otthona - vonatkozásában (is) a
látogatási tilalomra vonatkozó rendelkezések - megkötésekkel - részlegesen feloldásra kerültek.

Fenti okok miatt úgy döntöttem, hogy a „J0” besorolású laboratórium működését újraindítom.

Hatáskörömet és illetékességemet a 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és
hatáskörömben eljárva gyakoroltam.

Kunhegyes, 2020. június 03.
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