Város Onkormányzat
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a l05l2}19. (VI.19.) sz. Ök. hatátozata 5) pontja teljesítési hataridejének
módosításáró1

Tisztelt Képviselő_testület!

Pomán Varos Önkormányzata egészségügyi alapellátás keretében a központi ügyeleti
ellátásról a Pomén Kömyéki orvosi Ügyeleti Betéti Társasággal kötött feladat-ellátási
szerződéssel gondoskodik. A feladat_ellátáshoz sziikséges új gépjármű vásarlását a Pomén
Környéki orvosi Ügyeleti Bt. vállalta,Pomáz Varos Önkormanyzata t05l2019. )VI.19.) sz.
Ök. hatarozatával pedig hozzájaruk, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű
eladásra kerüljön, és az adás_vételből befolyt összeget önkormanyzati támogatás jogcímen

biztosítja az orvosi ügyelet részéreaz új ügyeleti gépjármű lizingelésénekönrészéhez.
Dr. Pető István, mint a Pomán Kömyéki orvosi Ügyeleti Bt. képviselője nyilatkozott, hogy a
2019 évre tervezett. új ügyeleti gépjármű megvásárlása meghiúsult, tekintettel arra, hogy
fulajdonosváltás miatt a cég lezértpénzügyi év szükséges kedvező hitelelbírálásához.
Kérte Pomán Város Önkormanyzat Képviselő-testületét, hogy a l05l2}19. (VI.19.) sz.Ök.
hatátt ozata telj esítési határidej ét 2020 . december 3 l . napj átr a mó do síts a.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntéstiket
meghozni szíveskedj enek.
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Poméa,2019. december

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

Határozati iavaslat
Pomán Város Önkormarryzatának Képviselő-testülete ... szavazattal úgy hatfuozott, hogy a
1O512019.(VI.19.) sz. Ök. határozatának 5) pontja szerinti döntését fenrrtartja, hozzájáruI az
orvosi ügyelet eddigi -Pomán Varos Önkormányzat tulajdonában állő- ügyeleti
gépjrírművénekeladásálhoz és az adás-vételből befolyó összeget az önkormányzati támogatás
jogcímen biztosítja az orvosi ügyelet részéreaz
ügyeleti gépjaÍmu lizingelésének
módosítja.
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F'elelős: Leidinger István, polgármester
Határidő: 2020. december 31.
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Kossuth L.u.23-25

Tárgy: Gépj rírmű vásrírlásí támogatási hataÍidő meghosszabbítás

Leidinger István Polgármester
Szabóné Dr. Bartholomaei Krisztina Jegyző Asszony

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Pető István, mint a Pomán Környéki orvosi Ügyeleti Bt. (székhely: 2014
törvényes
Csobánka, Szellő utca l0., cégjegyzékszám: Cg. 13-06_021857, adőszátm: 24570129-1-13)
Az
képviselóje nyilatkozo^,t'og| íz019 évre teivezett új ügyeleti gépkocsi vásarlás meghiúsult.

jelentős emelése történt ebben
ügyelet ieten gazdas ágihelyiőtében, _nővér, soför és orvos óradíjak
az évben- nem rendólkezik elegendő pétuzel a\thoz, hogy_'saját erőből autót vásároljon, ezért
hitelből teweztem megoldani. Ápr^to Környéki orvosi Ügyeleti Bt._ben 2019. február 1-én
pénzijgyi év
tulajdonosvá1tás történt, ezért a cég a bankoknál idén nem hitelképes. Egy lezárt
halasáanom'
szüí<séges a kedvező hitel-elbírásáthoz, ezért ezt abervházást2020 évre kell
ülésen hozott 2019.június 20-án kelt Kivonat
A2OIg.junius 19_én megtartott Képviselő-testtileti
-Önkormányzatának
Képviselő-testiilet9 hozzájaruIt az orvosi
hatarczaía alapján ,,Pomáz Város
az adásvételből
ügyelet eddigi Pom áz Yáros tulajdonában á11ó ügyeleti gépjármű eladásához, és
rész&e, az tlj
ügyelet
orvosi
jogcímen
az
biáosítja
befolyó összeget önkormányzati titmogatás
31.''
tigyeíeti gépjá;úilízingelésénekönrészéhez,mely támogatás hatarideje 2019. december
kaphat a
Fent említett okok miatt a gépjáÍmíivásétláshozlegkorábban hitelt, csak2020. marciusban
2020. december 31_re
cég, ezért kérem a Tiszteli Éólgármester urat, hogy a támogatási hataridőt
legyen szíves módosítani.
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Dr. Pető István

Ügyvezetó
PománKörnyéki orvosi Ügyeleti Bt.

