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12/2020.HATÁROZAT 
Vetés község köztulajdonában lévő orvosi kabinetek koncesszionálásának 

módosításáról 
 
 
          Vetés község helyi tanácsa 2020.02.26. soros ülésén  
           Figyelembe véve a község polgármesterének 11.628/ 12.12.2019. 
jóváhagyó referátumát és a 11.629/ 12.12. 2019. kezdeményező jelentését,  
           A polgármester szakapparátusának 11378/ 14.12.2019., és a helyi 
tanács szakbizottságának /1985/ 26.02.2020 beszámolóját  

Kielemezve az utólagos módosításokkal kiegészített 
1.138/31.01.2005., 1.975/28.07.2008. szerződéseket az orvosi és fogorvosi 
kabinetekre,  
          Tekintettel a 207/2015. Pénzügyi Törvénykönv 183. szakasz (1) és 
(2) bekezdés előírásaira a helyi költségvetésbe fizetendő pénzügyi 
kötelezettségek késedelmi pótköltségére vonatkozó szabályozásáról, 
              A Közigazgatási Törvénykönyre hivatkozó 57/2019-es Sürgősségi 
Kormányrendelet   129. Szakasz 2. bekezdés c)  a 6 bekezdés a betűje a 
139. Szakasz 3. bekezdés g) betűje alatti bejegyzések alapján  

 
 
                                                      HATÁROZZA : 

 

1. Szakasz 
 

Jóváhagyják a dr. Boldut Angela Erzsébettel kötött 1.138/31.01.2005 
koncessziós szerződést a 1/20.12.2010. módosításokkal a 14 
négyzetméter hasznos felületű orvosi rendelő használatára  és a 11 
négyzetméter felületű közös használati részt  a vetési diszpenzár 
épületében, továbbá egy 6 négyzetméter hasznos felületű helyiséget a 
orvosi cabinet használatára Óváriban  1.02.2020-tól. 
2. Szakasz 

Jóváhagyják új koncessziós szerződés megkötését dr. Rotar Barbur 
Alinaval egy 19 négyetméter hasznos felületű orvosi kabinetre és a 11 
négyzetméter felületű közös részre  a vetési diszpenzárban, egy 20 



négyzetméter hasznos felületű kanbinetre Decebal településen és egy 11 
négyzetméter kabinetre Óváriban, miután az 1.975/28.07.2008. 
koncessziós szerződést a  1/09.02.2010-es módosítással dr. Szakal Straki 
Ingrid  átruházta a  48/28.09.2016-os tanácsi határozattal. 

 

3.Szakasz  

Jóváhagyják új koncessziós  szerződés megkötését a SC Tooth Plus 
Concept SRL Satu Mare fogorvosi kabinet részére 19 négyzetméter hasznos 
felülettel, a közös rész 11 négyzetméterével a vetési diszpenzárban, a 
14.06.2011-ben jóváhagyott koncessziós szerződés átruházása után. 
 
4.Szakasz  

Jóváhagyják az orvosi rendelők fizetési kötelezettségeinek  négy egyenlő 
részben történő törlesztését minden negyedév utolsó napjáig. 
        

 5. Szakasz 
  Jóváhagyják az orvosi kabinetek koncessziós szerződésének 
módosítását kiegészítve az esedékes tőrlesztendő részlet elmaradása után 
felszámítandó 1 %-os késedelmi kamat megszabásával, amit minden olyan 
negyedévet követő hónapban kell fizetni, amikor elmarad, vagy késik a 
kifizetés.. 
6. Szakasz   
Jóváhagyják az orvosi rendelők koncessziós szerződések módosítását, 
kiegészítve a köz szolgáltatások ellenértékének kifizetésével a gáz, fűtés, víz 
árával a hasznos felületek arányában, amelyet minden hónapban fizetni kell 
a kiszámlázástól számított 15 napon belül. 
7. Szakasz                                                                                                                               

 Jelen határozat végrehajtását a község polgármesterére bízza a helyi 
tanács. 
8. Szakasz  
Jelen határozatot közlik: 

- Vetés polgármesterével ; 
- dr. Bolduț Angela Erzsebet, dr. Rotar Barbur Alina és SC Tooth Plus 

Concept SRL Satu Mare bérlő felekkel, 
- A Költségvetési, Könyvelési, Adóügyi és Közbeszerzési irodákkal 
- Szatmár megye Prefektusi Hivatalával. 

 
Vetés 2020.02.26. 

HUDACSKO  GYONGYI                                                ellenjegyzi 
üléselnök                                                                                           
            ANCA-MARIA POP főjegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


