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Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Dr. Szűcs Tamás szakgyógyszerész 3600 Ózd, Bolyki főút 48. szám alatti lakos kérelmet 

nyújtott be Ózd Város Önkormányzatához, amelyben - új közforgalmú gyógyszertár 

létesítésére irányuló üzleti elképzeléseinek ismertetése mellett - kéri, hogy a Képviselő-

testület kezdeményezze az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál új közforgalmú gyógyszertár 

létesítésére irányuló pályázat kiírását. (A kérelem másolatát az előterjesztés 1. melléklete 

tartalmazza) 

 

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 létesítésének 

feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: 

Új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírását kezdeményezheti 

gyógyszertár létesítési helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete, 

vagy hivatalból kerül kiírásra az egészségügyi államigazgatási szerv által, amennyiben az a 

Törvény 49/A. § (1)–(2) bekezdésben foglaltak – egy gyógyszertárra jutó legalább 4.500 fő 

lakosságszám – felülvizsgálatának eredményeként szükséges. A felülvizsgálat naptári 

félévenként kerül lefolytatásra. 

 

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 lehetőség van 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 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 létszámot meg nem haladó településen – legalább 4.500 fő 

lakos jut, és a meglévő közforgalmú gyógyszertárak bejárata és az új közforgalmi 

gyógyszertár bejárta 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  Hivatal (a továbbiakban: Tisztifőorvosi 

Hivatal) főgyógyszerésze által adott tájékoztatás alapján, amennyiben a  képviselő-testület 

kezdeményezést nyújt be új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírására, 

a kezdeményezésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) annak kimutatását, hogy a város lakosságszáma, és a városban működő 

közforgalmú gyógyszertárak száma lehetővé teszi új közforgalmú gyógyszertár 

létesítése érdekében pályázat kiírását 

b) a kezdeményezésről szóló Képviselő-testületi határozat kivonatát 

c) az új gyógyszertár létesítése helyének megjelölését  
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d) a Képviselő-testület indoklását arra vonatkozóan, hogy miért kezdeményezi új 

közforgalmú gyógyszertár létesítését 

 

I. Ózd város lakossága 2012. december 31-én 36 980 fő volt. Jelenleg a városban hat 

közforgalmú gyógyszertár üzemel (a kórház által működtetett intézeti vényforgalmas 

gyógyszertár nem minősül közforgalmi gyógyszertárnak). Ezekre figyelemmel a város 

lakosságszáma, és a városban működő közforgalmú gyógyszertárak száma lehetővé teszi új 

közforgalmú gyógyszertár létesítésére pályázat kiírását. 

 

II. Dr. Szűcs Tamás szakgyógyszerész az új közforgalmú gyógyszertárat az Ózd, Sárli u. 4 

szám alatti INTERSPAR áruház üzletsorában tervezi működtetni.  

 

III. A telephely vonatkozásában ellátási területként az alábbi városrészek, utcák lakossága 

számára jelenthet a gyógyszertár könnyebb elérhetőséget a már működő gyógyszertárak 

elhelyezkedését figyelembe véve: 

 Március 15. út és mellékutcái, 

 Ráctag városrész, 

 Szenna városrész, 

 Uraj és Susa városrészek. 

 

A megjelölt településrészek és utcák teljes lakosságszáma a 2012. decemberi adatok szerint: 

5.200 fő. Nem lehet megbecsülni, de jelentősnek mondható továbbá azon lakosok száma, akik 

részére  az INTERSPAR és a LIDL áruházakban történő vásárlás során kedvező helyzetet 

teremt az, hogy az adott helyszínen gyógyszertári szolgáltatást is igénybe vehetnek.  

 

IV. A kérelemben foglaltak szerint Dr. Szűcs Tamás az új gyógyszertárban B.-A.-Z. 

Megyében egyedülálló gyógyszertári szolgáltatások bevezetését tervezi, például: nem 

sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök forgalmazását, továbbá térítéses szolgáltatásként 

– nem csak mozgásképtelen betegek számára – házhoz szállítást. 

 

V. A kérelemben munkahelyteremtés is ajánlatként szerepel. Dr. Szűcs Tamás nyilatkozata 

szerint a gyógyszertár nyitásakor 4 fő számára létesül új munkahely, amely hosszabb távon 8 

főre emelkedhet. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előterjesztésben foglaltakra tekintettel javasolom új közforgalmú gyógyszertár létesítésére 

irányuló pályázat kiírásának kezdeményezését az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál. 

 



1. melléklet a „Javaslat önkormányzati kezdeményezésre új közforgalmú gyógyszertár 

létesítésére irányuló pályázat kiírása érdekében” tárgyú előterjesztéshez 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2013. (III. 19.) határozata 

 

önkormányzati kezdeményezésről új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló 

pályázat kiírása érdekében 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta 

és az alábbi döntést hozta: 

 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalnál új közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat 

kiírását az Ózd, Sárli u. 4 sz. alatti INTERSPAR áruház üzletsor helyszínen. 

 

 

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

 

 

Felelős: - a kezdeményezés benyújtásáért a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetője 

    - a kezdeményezés aláírásáért Polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 


