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Beszámoló Marcali Város Önkormányzata Részönkormányzatának munkájáról
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. szeptember 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ)
módosításáról szóló 17/2018. (X. 18.) önkormányzati rendeletével teremtette meg a települési
részönkormányzat működésének feltételeit, 133/2018. (X.18.) számú határozatával pedig
megválasztotta tagjait.

A Képviselő-testület a részönkormányzat elnökévé Kőrösi Andrást, önkormányzati képviselő
tagjaivá Kissné Molnár Ágnest és Mozsárné Kutor Veronikát, nem önkormányzati képviselő
tagjaivá Szentes Istvánnét és Haraszti Gábort választotta.

A részönkormányzat létrehozását az indokolta, hogy a városban sajnálatos események miatt az a
helyzet alakult ki, hogy a hosszú idő óta a városközpontban található közforgalmú gyógyszertár egy
ideje nem tudott működni. Új gyógyszertár létrehozásának feltétele az lett volna Marcaliban, hogy
az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi gyógyszertárra legalább 4500 lakos jusson.
Sajnos ez a feltétel annak figyelembevételével, hogy az említett gyógyszertáron kívül még két
gyógyszertár működött a településen, nem teljesült Marcali város lakosságát figyelembe véve. A
jogszabály nem adott lehetőséget arra, hogy a város vonzáskörzetének lakosságát is fegyelembe
lehessen venni, annak ellenére, hogy korábban a környező falvak lakossága jelentős számban az
akkor már nem működő gyógyszertárban szerezte be a gyógyszereit.

A megoldást keresve további teljesíthető feltételek mellett lehetőség nyílt fiókgyógyszertár
létesítésének és működtetésének engedélyezését kérni. Ennek feltétele volt, hogy a településen
önálló településrészi önkormányzattal (részönkormányzattal) rendelkezzen, ahol közforgalmú vagy
fiókgyógyszertár nem működik, ugyanis ebben az esetben kérelemre fiókgyógyszertár létesítését és
működtetését engedélyezhetii az egészségügyi államigazgatási szerv.

A fentiek alapján szükségessé vált az SZMSZ módosítása, azaz a településrészi önkormányzat
létrehozásának, szervezetének és működésének szabályozása, majd annak alapján a központi
városrész egy területileg meghatározott részén a településrészi önkormányzat létrehozása.



Az újonnan megalakult részönkormányzat első, 2018. október 18-i ülésén kezdeményezte és
támogatta, hogy a Marcali Város Önkormányzatának tulajdonában álló Marcali Rákóczi u. 6. szám
alatt a Marcali Hársfa Patika Bt. fiókgyógyszertárat létesítsen.

A szükséges tárgyalásokat és engedélyezési eljárásokat követően a fiókgyógyszertár 2019. január
24-én megkezdte működését.

A részönkormányzat második ülését 2019. szeptember 4-én tartotta, ahol elfogadta a
fiókgyógyszertár működéséről szóló beszámolót, megismerhette az azzal kapcsolatos fejlesztési
elképzeléseket, valamint tájékoztatót kapott a részönkormányzat illetékességi területén zajló és
tervezett fejlesztésekről, beruházásokról.

Köszönet illeti a részönkormányzat tagjait, hogy jelenlétükkel biztosították a
határozatképességet és a megalapozott döntések meghozatalát.

Marcali, 2019. szeptember 20.

Kőrösi András sk.

részönkormányzati elnök


