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Tárgy: Javaslat a Szent Katalin Gyógyszertár 
ideiglenes szolgálati rendjére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-Magyarországi Regionális 
Intézete Gyógyszerügyi Igazgatási Osztálya a Budapest, X. kerület Gergely u. 40. szám alatt 
működő Szent Katalin Gyógyszertár szolgálati rend módosítási kérelmét juttatta el a 
Kőbányai Önkormányzathoz véleményezés céljából. 
A közforgalmú gyógyszertár a 2009. augusztus 10-től augusztus 24-ig tartó nyári 
szabadságolások miatt kérte szolgálati rend módosítását. A gyógyszertár a megjelölt 
időtartam alatt ideiglenesen zárva tart. 
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 ANTSz a 
gyógyszertár működési engedélyében határozza meg. A nyitvatartási idő lehet osztott vagy 
osztatlan" 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéséről a képviselő-testület tagjait a bizottság 
elnöke a képviselő-testület ülésén tájékoztatja. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt 
dokumentum alapján döntsön a határozati javaslatról! 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy az 1103 Budapest, Gergely u. 40. szám alatti Szent Katalin közforgalmú gyógyszertár 
szolgálati rendje, nyári szabadságolások miatt, ideiglenesen, 2009. augusztus 10-től 
augusztus 24-ig zárva legyen. 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Budapest, 2009. június 16. 

Törvényességi^émpontbal látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 

Ehrenberger Knsjztina 
főosztályvezető 
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Tisztelt Önkormányzat! 

A 1103 Budapest, Gergely u. 40. cfm alatt működő Szent Katalin Gyógyszertár 
elnevezésű közforgalmú gyóg; szertár működtetője hivatalomhoz ideiglenesen az alábbi 
szolgálati rend módosítási kércJ net nyújtotta be: 

2009. augusztus J 0-től augusztus 24-ig 

Z Á R V A 
Kérelem indoka: nyári szabadsáj olások. 

A közforgalmú gyógyszertár kije (ölés esetén ügyeleti szolgálat ellátására kötelezett. 

A 41/2007. (IX. 19.) EüM rendek 114. § (2) bekezdése szerint: 
„A közforgalmú és flókgyógysz már szolgálati idejét - ideértve a készenlét és ügyelet 
formáját és időtartamát is-a lett ntés feltételeire is tekintettel a gyógyszertár működtetője, a 
Magyar Gyógyszerészt Kamara és a települési önkormányzat véleményének mérlegelése 
után az ÁNTSz a gyógyszertár n űködési engedélyében határozza meg. A nyitvatartási idő 
lehet osztott vagy osztatlan." 

Kérem, szíveskedjenek a fenti jo ŝzabályban megállapított véleményezési jogukat levelem 
kézhezvételétől számított 15 nap >n belül levél, fax, vagy e-mail útján gyakorolni az Ügy 
iktatási számát megjelölve. 

Fentiek hiányában az Ügyben véle nényüket nem áll módomban mérlegelni. 

Budapest, 2009. június 12. 
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