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A tárgyalandó témakör tárgya:
Szakorvosi nap támogatása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Császi Andrea a PharmaSelect Kft. képviseletében ajánlatot tett az önkormányzatnak, szakorvosi
nap megrendezésére.
Az ajánlat szerint a PharmaSelect Kft. vállalja a 2018. évi őszi szakorvosi nap megszervezését és
lebonyolítását, amennyiben az önkormányzat a szakorvosi nap költségeit fedezi.
A PharmaSelect Kft. ajánlata:
1. A PharmaSelect Kft. képviseletében a rendezvényért felelős személy: dr. Császi Andrea.
2. A szervező vállalja, hogy a meghívandó szakorvosok kiválasztásába bevonja a másik felnőtt
háziorvost is, hogy az eddigi tapasztalatok, a betegek igényeinek megfelelő szakorvosok
kerüljenek kiválasztásra.
3. A szakorvosi napot november hónap folyamán egy szombat délelőtti napon 9-13 óra közötti
időben a kiválasztott szakorvosok meghívásával megszervezi.
4. A lebonyolításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja a helyszín kivételével.
5. A látogatottságról és az eredményességről a Polgármesteri Hivatal számára tájékoztatót
készít.
A szakorvosi nap várható költsége
•

Szakorvosok díja

•

Asszisztensek díjazása (3 fő)

60.000- Ft

•

Takarítási díj, ásványvíz, stb.

15.000- Ft

•

Szervezési díj

20.000- Ft

7 x 50.000- Ft

Összesen

350.000- Ft

465.000- Ft

A fenti összeg nettó, az ÁFA-t nem tartalmazza. A szolgáltatás ÁFA-val növelt összege: 590.550- Ft.
A szolgáltató PharmaSelect Kft. a szolgáltatási díj 100%-át egy összegű ÁFA-s számla ellenében
előre kéri átutalni.
Dr. Császi Andrea levele az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az összeg fedezete a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből vagy az általános tartalék
terhére biztosítható.
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5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja azzal, hogy az összeg fedezetét az általános tartalék terhére javasolja
biztosítani.
A Humánügyi bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal,
hogy az összeg fedezetét az általános tartalék terhére javasolja biztosítani.
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (VI. 27.) határozata a
szakorvosi nap támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PharmaSelect Kft. által 2018.
novemberében szervezendő szakorvosi napot bruttó 590.550- Ft. összeggel támogatja. Az összeg
fedezetét a civil szervezetek támogatására elkülönített keretből / az általános tartalék terhére
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a támogatás
átutalásához szükséges intézkedések megtételére.
Őrbottyán, 2018. június 14.
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