
 

1. sz. előterjesztés 

 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…./2018. (…..) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet a VII. rész címét követően a következő alcímmel és 67/A-67/E. §-sal 

egészül ki: 

 

„A településrészi önkormányzat testületének megválasztása és működése 

 

67/A. § 

 

(1) A településrészi önkormányzat tagjainak száma 5 fő. A településrészi önkormányzat 

elnökét és tagjait a képviselő-testület megbízatásának időtartamára a képviselő-testület 

választja meg. 

 

(2) A településrészi önkormányzat testületének megválasztott tagjai a képviselő-testület előtt 

esküt tesznek. A megválasztott településrészi önkormányzati képviselő munkáját csak az 

eskütételt követően kezdheti meg. 

 

67/B. § 

 

A településrészi önkormányzat testülete tagjának megbízatása megszűnik: 

a) a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével; 

b) halálával; 

c) lemondással; 

d) ha a lakó- vagy tartózkodási helye a nem települési képviselő tagnak az érintett 

településrészen megszűnik; 

e) a képviselő-testület általi visszahívással. 
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67/C. § 

 

(1) A képviselő-testület településrészi önkormányzatot hoz létre a helyi önkormányzati 

képviselők mandátumával azonos időtartamra a Berzsenyi utca 2-50. házszámig és a 

Berzsenyi utca 1-23. házszámig terjedő területet, a Gábor Áron utcát, a Kozma Andor utcát, a 

Marczali Henrik utcát, a Móra Ferenc utcát, a Múzeum közt, a Nyár utcát, az Orgona utcát, a 

Piac utcát, a Posta közt, a Rákóczi utca 1-31. házszámig és a Rákóczi utca 2-20/A. házszámig 

terjedő területet, a Széchenyi udvart és a Széchenyi utca 1-25. házszámig terjedő területet 

magába foglaló településrészen. 

 

(2) A településrészi önkormányzat képviseli és védi a városrészben lakók érdekeit. 

 

(3) A településrészi önkormányzat részére feladatai ellátásához az anyagi eszközöket 

biztosítani kell.  

 

(4) A részönkormányzat működésére a 64. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 

 

67/D. § 

 

(1) A településrészi önkormányzat 

a) megvitathat minden olyan önkormányzati feladat- és hatáskörbe tartozó településrészt 

érintő kérdést, amelyet fontosnak tart, 

b) szükség szerint lakossági fórumot hívhat össze, 

c) megvitathatja az éves költségvetés városrészt érintő tervezetét, kialakíthatja álláspontját, 

amelyet a fórumon képviselhet, 

d) kezdeményezheti a településrészt érintő bármely ügy képviselő-testület, vagy annak 

illetékes bizottsága által történő megtárgyalását. Ezt megteheti a képviselő-testületi, illetve 

bizottsági ülések előtt 30 nappal.  

 

(2) A településrészi önkormányzat elnöke 

a) szükség szerint, de évente legalább egyszer összehívja a városrészi fórumot, 

b) a településrészi önkormányzat munkájáról – szükség szerint, de évente legalább egyszer – 

beszámol a lakosságnak, 

c) a képviselő-testület munkatervében meghatározott időben beszámol a településrészi 

önkormányzat munkájáról, 

d) rendszeresen beszámol a településrészi önkormányzatnak a képviselő-testület városrészt 

érintő döntéseiről. 

 

67/E. § 

 

(1) A településrész illetékességi területére vonatkozó képviselő-testületi döntéshez a 

településrészi önkormányzat véleményezési jogot gyakorol és döntést kezdeményezhet: 

a) művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való 

elhelyezése, áthelyezése és lebontása, 

b) utcák, terek elnevezése, emlékmű állítása 

tekintetében. 

 

(2) A döntési tervezet előkészítője köteles a településrészi önkormányzat álláspontjáról és 

indokairól a képviselő-testületet tájékoztatni.” 
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2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba. 

 

 

 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén 

 polgármester  címzetes főjegyző 
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Marcali Város Önkormányzatának  

Polgármestere     Tel.: 85/501-000 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  

 

Ügyiratszám: 8391/1/2018.      …. számú előterjesztés 

Ügyintéző: Dr. Steiner Györgyi 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

…/2018. (……..) önkormányzati rendeletének 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Marcali Városban sajnálatos események miatt az a helyzet alakult ki, hogy a hosszú-hosszú 

idő óta a városközpontban található közforgalmú gyógyszertár egy ideje nem működik, és a 

jövőben sem tud működni. Ennek az az oka, hogy az új közforgalmú gyógyszertár 

létesítésének (jogilag így minősül) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és 

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 

szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 49/A. § (2) bekezdése szerint az egyik 

feltétele, hogy a településen az új gyógyszertárral együtt számított valamennyi közforgalmú 

gyógyszertárra legalább 4500 lakos jusson. Sajnos ez a feltétel annak figyelembevételével, 

hogy Marcali városban a településközponti gyógyszertáron kívül működik még két 

közforgalmú gyógyszertár, nem teljesül Marcali város lakosságát figyelembe véve. A törvényi 

rendelkezés nem ad lehetőséget arra, hogy a város vonzáskörzetének lakosságát is fegyelembe 

lehessen venni, annak ellenére, hogy a környező falvak lakossága nagyon jelentős számban a 

jelenleg nem működő gyógyszertárban szerezte be a gyógyszereit. 

A megoldást keresve a Ptv. rendelkezései alapján további teljesíthető feltételek mellett 

lehetőség van fiókgyógyszertár létesítésének és működtetésének engedélyezését kérni a 

következők szerint: 

„50. § (1) Azon a településen vagy önálló településrészi önkormányzattal 

(részönkormányzattal) rendelkező településrészen, ahol közforgalmú vagy fiókgyógyszertár 

nem működik, kérelemre fiókgyógyszertár létesítését és működtetését engedélyezi az 

egészségügyi államigazgatási szerv, amennyiben a kérelmező megfelel e törvényben előírt 

feltételeknek. A fiókgyógyszertár épületben, illetve mozgó egységként működtethető. A 

fiókgyógyszertár működése az ügyfél kérelmére - amennyiben annak e törvényben és a 

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételei fennállnak - 

meghatározott időszakra (idényre) is engedélyezhető. Erről a működtetést engedélyező 

határozatban rendelkezni kell.” 

A fentiek alapján Marcali Város Önkormányzatának nincs más lehetősége a gyógyszertár 

újbóli működésének biztosítása, illetve annak elősegítése érdekében, mint hogy létrehozza az 

egyik feltételként szabott településrészi önkormányzatot, ezzel lehetővé téve, hogy az arra 

jogosult egyáltalán kérelmezhesse a fiókgyógyszertár létesítését és működtetését. Az 

önkormányzat a rendelkezésére álló eszközöket alkalmazhatja feladatai megoldására, illetve a 

jogos lakossági igények kielégítésének elősegítésére. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

SZMSZ) tartalmazza a képviselő-testület és szervei működésének részletes szabályait. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 62. § (1) 

bekezdése szerint. „A képviselő-testület - szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározottak szerint - valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére 

településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és 

más, az adott településrészen élő választópolgárokból.” 

Az alapvető problémára megoldást keresve e rendelkezés értelmében szükséges 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. 

 

A rendeletet a kihirdetése napján 14 órakor javaslom hatályba léptetni.  

 

 

Marcali, 2018. október 9. 

 

 

 

  Dr. Sütő László 

 polgármester 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési 

hatás: 

Környezeti és 

egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 26/2013.(XI.29.) önkormányzati 

rendelet a mindenkori képviselő-testület és szervei 

működésének részletes szabályait tartalmazza. Jelen 

esetben a településrészi önkormányzat 

létrehozásának szabályait kell rögzíteni, mert annak 

megléte az egyik feltétele a fiókgyógyszertár 

létesítésének, - ha már a közforgalmú gyógyszertár 

létesítését a központi jogszabályi korlátozás nem 

teszi lehetővé - amelynek működésére komoly 

lakossági igény van a település központi részén.  

 

Nem 

számottevő. 

Marcali és vonzáskörzete 

lakosságának az eddigi  

szintnek megfelelő 

gyógyszerellátását biztosítja, 

elősegíti a lakosság 

egészségmegőrzését. 

Nem jelentős az elérni 

kívánt célhoz képest. 

Az önkormányzat a 

rendelkezésére álló 

eszközöket alkalmaz- 

hatja legfőbb feladata, 

a lakosság ellátásának 

biztosítása, 

komfortérzetének  

legalább a megtartása 

érdekében. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint hozhat létre 

településrészi önkormányzatot, amelynek léte az egyik előfeltétele annak, hogy a város központi részén legalább fiókgyógyszertár működhessen a 

lakosság alapvető igényének a kielégítése, a gyógyszerellátás biztosítása céljára.  
 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 

A módosítás elmaradása esetén nem lenne megoldható a lakosság legalább eddigi szinten történő ellátása, megfelelő gyógyszerhez jutásának biztosítása. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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