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Kérdések: 

1. kérdés: „Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság közgyűlésében képviselheti-e Erdős 
Norbert Békés Város Önkormányzatát?” 
2. kérdés: „Miért nem biztosított a gyógyszertárak által fenntartott ügyelet folyamatossága Békés 
városban?” 

Válaszok: 

 
Tisztelt Képviselő Úr! 

 
 

1. A Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság (a továbbiakban: ÖT) közgyűlésében 
való képviselettel kapcsolatos kérdésére az alábbi tájékoztatást adom: 

 A fenti kérdést tartalmazó megkeresést a helyzet tisztázása érdekében eljuttattuk a Békés 
Megyei Kormányhivatalhoz, mint az Önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szervhez. 

 Egyebekben Erdős Norbertnek az ÖT-ben betöltött elnöki tisztsége, illetve közgyűlési 
tagsága, tekintettel a kormánymegbízotti státuszára, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 
nem eredményez összeférhetetlen helyzetet. 

 
2. A gyógyszertári ügyelet folyamatosságának biztosításával kapcsolatos kérdésére az alábbi 
tájékoztatást adom:  

 A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, 
szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 14. § (2) bekezdése a 
hatálybalépéskor arról rendelkezett, hogy „a közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati idejét – 
ideértve a készenlét és ügyelet formáját és időtartamát is – a létesítés feltételeire is tekintettel a 
gyógyszertár működtetője, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a települési önkormányzat 
véleményének mérlegelése után az ÁNTSZ a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. 
A nyitvatartási idő lehet osztott vagy osztatlan. ”    
 

A jelzett EüM rendelet jelenleg hatályos 14. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a 
közforgalmú és fiókgyógyszertár szolgálati rendjét - ideértve a készenlét és ügyelet formáját és 
időtartamát is - a létesítés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár működtetőjének javaslata alapján 
az ÁNTSZ a gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. Az ÁNTSZ a szolgálati rend 
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megállapítása során figyelembe veszi az adott településen vagy településrészen működő 
egészségügyi szolgáltatók – ideértve a gyógyszertárakat is – szolgálati rendjét is. A nyitvatartási idő 
lehet osztott vagy osztatlan.” 
 

A hatályos szabályozás szerint – 2010. január hó 29. napjától – a szolgálati rendet 
meghatározó hatóságnak nincs kötelezettsége és lehetősége a települési önkormányzat 
véleményének mérlegelésére.  
 

Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete 2007. augusztus hó 22. napján kelt 
határozataiban úgy rendelkezett, hogy a városunkban működő négy közforgalmú gyógyszertár 
ügyeleti szolgálata „minden negyedik héten, az ügyeletet ellátó gyógyszertárak beosztása alapján  

hétfőtől péntekig:   18,00 – 20,00 óráig 
vasárnap és ünnepnap:  9,00 – 11,00 óráig 

17,00 – 18,00 óráig 
 tart. A közbeeső időben köteles az ügyeletes gyógyszerész elérhetőségét jelezni az ügyeletes 
orvosnak, és annak kérésére sürgős esetben a gyógyszert kiszolgálni.”        
 
 Az ügyeletes orvos meglátása szerinti sürgős esetben tehát a gyógyszer kiszolgálása 
biztosított.  

Amennyiben ezirányú szándékát jelzi felém, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és 
Szociális Bizottság májusi ülésére kezdeményezem a gyógyszertárak képviselőinek meghívását, és 
napirendi pontként az Ön által felvetett kérdés megbeszélését. 

Kérem válaszaim elfogadását. 

Békés, 2011. április 14. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 


