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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. májusi ülésére

Tárgy: Javaslat fogorvosi eszközök megvásárlására

Tisztelt Képvisel -testület!

A képvisel -testület a 13/2011. (II. 11.) Ökt határozatával felhatalmazást adott tárgyalások folytatására Dr.
Kovács Zsolt fogszakorvos úrral a fogorvosi alapellátásra kötött szerz dés közös megegyezéssel való
felbontása tárgyában nyilatkozat kivételére a fogorvosi praxisa elidegenítésére vonatkozóan.
Dr.  Kovács  Zsolt  fogszakorvos  úr  2011.  02.  24-én  kelt  levelében  nyilatkozott  arról,  hogy  a  praxisát
értékesíteni kívánja, amennyiben ez nem sikerül, akkor a felmondási id szak lejártával az
Önkormányzatára javára lemond praxisjogáról. A praxist nem sikerült értékesítenie, ezért megküldte
nyilatkozatát, melyben kijelentette, hogy a 060096006 azonosító számú fogorvosi körzet m ködtetési jogát
átruházza Csanytelek Önkormányzatára 2011. május 29. napjával és rendelkezésre bocsátotta a
megvásárlásra felajánlott eszközlistát.
Az eszközök vételárát 100.000,-Ft-ban (azaz: Egyszázezer forintban) javaslom megállapítani, mert így ezen
eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, annak eladási árával azonos összegben és nem az „üres
falak közé” kell fogorvost keresni.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. május 23.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz
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…/2011. (V. 27.) Ökt határozat

Tárgy: Fogorvosi eszközök megvásárlása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete elfogadta a DIA-DENT 2000 Bt
képvisel je Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos által fogorvosi eszközök átadására tett ajánlatát
elfogadva egy-összegben 100.000,-Ft (azaz: százezer forint) vételárért megvásárolja e határozat
mellékletében feltüntetett eszközöket.

2.) Az eszközök vételárának kiegyenlítésére a fogorvosi eszközök adás-vétele napját követ en az
eladó által kiállított számla kiegyenlítésével kerül sor az önkormányzat 2011. évi költségvetése
dologi kiadásai terhére.

3.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t az e határozatban írt eszközök átadás-átvételének
lebonyolítására, a vételár kiegyenlítésére és az eszközök (mint önkormányzati vagyon)
nyilvántartásba vételére és az azzal való gazdálkodásra.

Végrehajtás határideje:  2011. május 30. de. 9 óra
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje:  következ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- DIA-DENT 2000 Bt. (képvisel je: Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


