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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót   

a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlése 2019. május 22.-én tartott ülésén tárgyalta meg és 

fogadta el.  

Az alapítvány beszámolójában kiemelt hangsúlyt kapott a mobil csontsűrűség mérő berendezés, 

melynek beszerzési ára bruttó 1.854.200 Ft. A nagyértékű eszközbeszerzés ötlete onnan 

származik, hogy a Patika Napon volt már több alkalommal is ilyen jellegű vizsgálat, mely iránt 

igen jelentős lakossági igény mutatkozott. Ez a berendezés az állapot felmérések, szűrések 

rendszerébe beépülve lehetőséget biztosítana ahhoz, hogy az ilyen problémákkal küszködő idős 

betegek vizsgálata során helyben kiszűrhetővé válnának azok a betegek, akiknek Debrecenbe 

kellene szakrendelésen megjelenniük a szükséges kezelések megkezdése érdekében. Az 

alapítvány kuratóriuma a 2018. évi „Jótékonysági Est” bevételét a csontsűrűség mérő eszköz 

beszerzéséhez kívánja felhasználni.  

 

Az alapítvány pályázatot nyújtott be a Főnix Patikával, az Egészségfejlesztési Irodával és a 

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-vel közösen a HUNGAROPHARMA Zrt. által meghirdetett „Együtt 

a helyi közösségért” eszközbeszerzés támogatására. A támogatások forrásaként rendelkezésre 

álló keretösszeg mindössze 2.000.000,-Ft. A korábbi években kiírt pályázatok esetében volt 

arra példa, hogy a keretet megnövelte a kiíró cég, mert sok volt az igényel támogatás. A reálisan 

vélelmezhető támogatási összeg 600.000,- Ft. Az alapítvány bevételeként a 2018. évi SZJA 1 

%- címén várható összeg 120.000,- Ft. 

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közgyűlésén elhangzott, hogy az eszközbeszerzéshez 

kapcsolódóan az önkormányzatokat képviselő polgármesterek a fennmaradó 1/3 -ad részt 

tulajdonarányos támogatására tesznek javaslatot a képviselő-testületeik felé. 

Az Alapítvány 2019. június 6.-án kelt levelében az eszközbeszerzéshez kapcsolódóan 

támogatás iránti kérelemmel fordult Polgár Város Önkormányzatához. 

 

A fentiek figyelembe vételével a beszerzési ár 1/3-a kerekítéssel 600.000,- Ft, mely összegből 

Polgár Város Önkormányzata 51,85 %-os tulajdonrészének megfelelő támogatás 311.100,- Ft.  

Javaslom a kérelem támogatását, a kért összeg forrásaként az általános tartalékot megjelölni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, 

javaslataikkal kiegészíteni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Polgár, 2019. június 12.      

 

Tisztelettel:     

        

Tóth József 
         polgármester 
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Határozati javaslat 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

………../ 2019. (VI.27.) sz. határozata 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgár és Térsége 

Egészségügyéért Alapítvány kérelmének támogatására irányuló javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület az alapítvány kérését támogatja, a mobil csontsűrűség 

mérő eszköz beszerzésére 311.100,-Ft összegű forrást biztosít a Polgár és 

Térsége Egészségügyéért Alapítvány részére. 

 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat 

módosítás átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításkor.  

 

Határidő: értelemszerűen  

   Felelős: Tóth József polgármester 


