HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület ülésein számos alkalommal felvetettem, hogy az Újpest északi részén
élő lakosság igényeinek megfelelően ügyeletes patikára volna szükség. Újpesten jelenleg
csak egy ügyeletes patika működik, a Városközpontban.

Ígéreteinek megfelelően

Alpolgármester Úr egyeztetéseket folytatott, melynek alapján tájékoztatta a képviselőket,
hogy egy piaci alapon működő gyógyszertárnak körülbelül 10 millió forintos támogatásra
(körülbelül 4 millió forint egyszeri műszaki beruházásra, átalakításra, 6 millió forint
bérköltségre) volna szüksége ahhoz, hogy ügyeletes patikaként 24 órában kiszolgálhassa a
lakosságot.
A térségben egy ügyeletes patika egyértelműen előnyös volna a Káposztásmegyer I és II
lakótelepeken, az Izzó- lakótelepen, a Szilas-lakóparkban, a Megyeren és Újpest-Kertváros
északi részén valamint Székesdűlőn élő több tízezer újpesti polgár számára.
A térségben több patika is szóba jöhet, így a Sárpatak utcai, Óratorony, Megyeri úti, Erdősor
utcai és a Kunhalom utcai patika is. A fentiek közül mindegyik lényegesen jobb elérhetőséget
jelentene az ott élőknek, mint a városközponti patika. Mivel több lehetséges gyógyszertár is
szóba kerülhet, ezért indokolt volna pályázatot kiírni a részükre, melyen arra
licitálhatnának, hogy vállalják-e, hogy ügyeletes patikaként működnek, és mindezt mekkora
önkormányzati támogatásért teszik. A nyertes az lenne, aki mindezt a legolcsóbban vállalja.
Javasoljuk, hogy a pályázati koncepciót - mely magába foglalná a pályázat alapján kötendő
szerződés időtartamát, a pályázaton való indulás feltételeit, stb. - tárgyalja meg a Népjóléti
és Lakásügyi Bizottság, valamint a Településrészi Önkormányzat is. A pályázathoz indokolt a
megfelelő szerződéstervezetek, jogi garanciák, stb. kidolgozása. A pályázat feltételes lenne,
hiszen tudomásunk szerint az ÁNTSZ jóváhagyó döntése is szükséges.
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A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
1. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy saját hatáskörben költségvetési
átcsoportosítást hajtson végre, vagy a soron következő Képviselőtestületi ülésre
terjessze elő a költségvetési rendelet olyan irányú módosítását, mely tartalmazza egy
Észak-Újpesti ügyeletes patika létrehozásához és működéséhez szükséges legfeljebb
10 millió forint pályázati fedezetet.
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Képviselőtestületi ülésre terjessze be az Észak –Újpesti ügyeletes patika
megvalósítása kapcsán érintett, jelenleg is üzemelő patikák részére kiírandó feltételes
(ÁNTSZ döntéstől függő) pályázati felhívást, legfeljebb a jelen határozat 1. pontjában
megjelölt keretösszeg erejéig.

Újpest, 2018. 06. 28.
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