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Tisztelt Képviselő-testület!

Mazuráné dr. Maczkó Jolán személyi joggal rendelkező gyógyszerész 3600 Ózd, Bolyki főút 
65.  szám  alatti  lakos  kérelmet  terjesztett  elő  Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testületéhez. A kérelem másolatát az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

A  kérelmező  levelében  foglalt  kérés  teljesítéséhez –  amely  szerint  Ózd  Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Ózd,  Újváros  tér  5.  szám  alatti  helyen  új 
közforgalmú  gyógyszertár  létesítéséhez  pályázatot  írjon  ki  –  Ózd  Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem rendelkezik hatáskörrel.

A  biztonságos  és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászati  segédeszköz-ellátás,  valamint  a 
gyógyszerforgalmazás  általános  szabályairól  szóló  2006.  évi  XCVIII.  törvény  (a 
továbbiakban:  Törvény)  49.  §  (2)  bekezdése  új  közforgalmú  gyógyszertár  létesítését  az 
alábbiak szerint szabályozza:

Új  közforgalmú gyógyszertár  létesítésére  irányuló  pályázat kiírását  kezdeményezheti 
gyógyszertár székhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete, vagy 
hivatalból kerül kiírásra az egészségügyi államigazgatási szerv által, amennyiben az a 
Törvény 49/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak - egy gyógyszertárra jutó legalább 4500 
fő  lakosságszám  -  felülvizsgálatának  eredményeként  szükséges,  mely  felülvizsgálat 
naptári félévente lefolytatásra kerül.

Az  országos  pályázati  felhívást,  valamint  a  pályázat  tartalmi  követelményeit  az 
egészségügyi  államigazgatási  szerv (a  továbbiakban:  Országos Tisztifőorvosi  Hivatal)  az 
illetékes  települési  önkormányzat  képviselő-testületének  kezdeményezése  esetében  a 
pályázati kiírás kezdeményezésétől számított  hatvan napon belül az egészségügyért felelős 
miniszter  által  vezetett  minisztérium  hivatalos  lapjában  és  saját  honlapján  közzéteszi, 
amennyiben az egy gyógyszertárra jutó lakosságszám szerint van lehetőség új gyógyszertár 
létesítésére. 

A Törvény 49. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a pályázatot az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal előzetesen megküldi jóváhagyásra az egészségügyért felelős miniszter számára. 

A   Törvény  49/A.  § (2)  bekezdése  szerint  azon  a  településen,  ahol  már  működik 
közforgalmú  gyógyszertár,  új  közforgalmú  gyógyszertár  létesítésére  az  Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal akkor írhat ki pályázatot,  ha az új gyógyszertárral együtt  számított 
valamennyi  közforgalmú  gyógyszertárra  -  az  50  000  fő  lélekszámot  meg  nem  haladó 
településen - legalább 4500 lakos jut, és a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és 
az új közforgalmú gyógyszertár bejárata között legalább 300 méter távolság van.

A  pályázatokat  az  Országos  Tisztifőorvosi  Hivatal  a  pályázati  felhívásban  megjelölt 
benyújtási határnaptól számított hatvan napon belül bírálja el. A pályázatot úgy kell kiírni, 
hogy a közzététel napjától számítva legalább 30 nap álljon rendelkezésre a benyújtásra.

A pályázat nyertese részére az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a közforgalmú gyógyszertár 
létesítését határozatban engedélyezi.

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: Tisztifőorvosi 
Hivatal) főgyógyszerésze által adott tájékoztatás alapján, amennyiben a Képviselő-testület 
kezdeményezést  nyújt  be  új  közforgalmú  gyógyszertár  létesítésére  Ózd  város 
vonatkozásában pályázat kiírására, a kezdeménynek az alábbiakat kell tartalmazni:
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-  annak  kimutatását,  hogy  a  város  lakosságszáma,  és  a  városban  működő  közforgalmú 
gyógyszertárak  száma  lehetővé  teszi  új  közforgalmú  gyógyszertár  létesítése  érdekében 
pályázat kiírását,
- a kezdeményezésről szóló Képviselő-testületi határozat kivonatát,
- az új gyógyszertár létesítése helyének megjelölését (település/településrész/kerület),
-  a  Képviselő-testület  indokolását  arra  vonatkozóan,  hogy  miért  kezdeményezi  új 
közforgalmú gyógyszertár létesítését.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Salus  Gyógyszertár  működésének  megszűnése  esetén  az  Újváros  téri  városrészben  új 
közforgalmú gyógyszertár létesítését az alábbiak indokolják:

A  Tisztifőorvosi  Hivatal  által  adott  tájékoztatás  szerint  Ózd  városban  jelenleg  7 
közforgalmú gyógyszertár rendelkezik érvényes működési engedéllyel.  Ezek közül egy az 
Almási Balogh Pál Kórházban, egy a Munkás úton, kettő a Vasvár úton, egy az Európa 
téren,  egy  a  Tesco  üzlet  épületében,  és  egy  az  Újváros  téren  működik.  Az  érvényes 
működési engedéllyel rendelkező gyógyszertárak számát figyelembe véve Ózd városban egy 
közforgalmú gyógyszertár jelenleg 5400 lakost lát el. 

A Tisztifőorvosi  Hivatal  nyilatkozata  szerint  a  Salus  Gyógyszertár  működési  engedélye 
„várhatóan csak 1-2 hónap múlva kerül visszavonásra”, ennek alapján a Képviselő-testület a 
nyolcadik közforgalmú gyógyszertár  létesítése iránt nyújthat be jelenleg kezdeményezést. 
Ez  azt  jelenti,  hogy  egy  közforgalmú  gyógyszertár  vonatkozásában  4697  lakossal  kell 
számolni.

Amennyiben  az  Újváros  téren  megszűnik  a  Salus  gyógyszertár  működése,  ennek  a 
városrésznek az Európa téri és a Tesco áruházban működő gyógyszertár nyújt legközelebb 
szolgáltatást,  a  mindenki  számára  jól  megközelíthető,  de  közel  három kilométerre  lévő 
Vasvár  úti  gyógyszertárakon  túl.  Ezen  településrész  lakosságának  az  Újváros  tér  a 
szolgáltató  központja,  ahol  a  gyógyszertár  is  könnyen  megközelíthető,  rövid  idő  alatt 
elérhető.  Ezen a  településrészen  két  felnőtt  háziorvosi  és  két  gyermek háziorvosi  körzet 
orvosi rendelői működnek. A helyben szolgáltatást nyújtó gyógyszertár a betegek számára 
kiemelt  előnyt  jelent  a  gyógyszerek  azonnali,  gyors  beszerzése  szempontjából.  Az Ózd, 
Újváros tér 6. szám alatt  működő háziorvosi körzetek ellátási  területéhez összesen 8 518 
lakos tartozik.

Fontos szempont továbbá, hogy a gyógyszertár megszűnése esetén  8 fő veszíti el az állását, 
válik munkanélkülivé.

Fentiekre tekintettel megalapozott az, hogy az Újváros téri városrész lakosságának további 
gyorsan  elérhető  és  könnyen  megközelíthető  gyógyszerellátása  érdekében  a  Képviselő-
testület kezdeményezze az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál új közforgalmú gyógyszertár 
létesítését célzó pályázat kiírását, a határozati javaslatban foglaltak szerint. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  az  előterjesztésben  foglaltakra  figyelemmel  a  határozati  javaslatban 
foglaltakat támogatni szíveskedjen.



Határozati javaslat

…/KH/2011. (…) számú Határozat

Tárgy:  Javaslat  kezdeményezés  benyújtására  új  közforgalmú  gyógyszertár  létesítésére    
              irányuló pályázat kiírása érdekében 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozta:

1.  Ózd  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kezdeményezi  az  Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalnál új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírását 
az Ózd Újváros téri településrész vonatkozásában.

Felelős  :   a kezdeményezés benyújtásáért a PH Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője
Határidő  :   azonnal

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kezdeményezés aláírására.

Felelős  :   Polgármester
Határidő: azonnal


