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Budapest, 

Tárgy: javaslat közforgalmú gyógyszertárak 
szolgálati rendjének módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Magyarországi Regionális 
Intézete Gyógyszerügyi Osztálya két gyógyszertár - az Örs vezér téren, az Árkád üzletházban 
működő Árkád Gyógyszertár, és a Lavotta utcai Karina Patika Gyógyszertár - szolgálati 
rendjének módosításához kéri az Önkormányzat véleményezését. 

A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 14.§ (2) bekezdése szerint: „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" 

Az 1106 Budapest Örs Vezér tere 25/a (Árkád üzletház) alatt működő, Árkád elnevezésű 
közforgalmú gyógyszertár működtetője által előterjesztett szolgálatirend-módosítási kérelem 
szerint a gyógyszertár kérelmezett nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakul: 

jelenlegi Kérelmezett nyitva tartási idő 
hétfőtől-péntekig 10.00-21.00 óráié hétfőtől—üéntekie 9.00 - 21.00 óráis 
szombat 10.00-21.00 óráié szombat 10.00-21.00 óráis 
vasárnap 10.00-18.00 óráié vasárnap 10.00-18.00 óráis 

A szolgálati rend módosításával a gyógyszertár hétfőtől péntekig egy órával korábban nyitna ki. 

A 1104 Budapest, Lavotta utca 62. szám alatt működő, Karina Patika Gyógyszertár elnevezésű 
közforgalmú gyógyszertár működtetője által előterjesztett szolgálatirend-módosítási kérelem 
szerint a gyógyszertár kérelmezett nyitvatartási ideje az alábbiak szerint alakul: 

jelenlegi Kérelmezett nvitva tartási idő 
hétfőtől-péntekie 8.00-19.00 óráié hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráis 
szombat és vasárnap ZÁRVA szombat és vasárnap Változatlanul ZÁRVA 

A szolgálati rend módosításával a gyógyszertár hétfőtől péntekig egy órával korábban zárna. 



A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát az elnök a Képviselő-testületi ülésen 
ismerteti. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati 
javaslatról. 

Határozati javaslatok: 
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25/a szám alatti „Árkád" elnevezésű, 
közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendje: hétfőtől-péntekig: 9.00 - 21.00 óráig, szombaton: 
10.00 - 21.00 óráig és vasárnap: 10.00-18.00 óráig tartson. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

2009. április 15. 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a 1104 Budapest, Lavotta utca 62. szám alatt működő, Karina Patika 
Gyógyszertár elnevezésű közforgalmú gyógyszertár szolgálati rendje a következők szerint 
alakuljon: hétfőtől-péntekig: 8.00-18.00 óráig, szombaton és vasárnap: zárva. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítésért felelős: 

2009. április 15. 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Budapest, 2009. február 16. 

j&xji&t-JC)-
Ehrenberger Krisztina 

főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


