JEGYZŐKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2013. július 30-án megtartott üléséről

Tartalmazza: 25/2013.(VII.30.) számú határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi (PTK) Bizottság 2013. július 30-án
megtartott ülésén.
Az ülés helye: Művelődési ház, 2135 Csörög, Arany J u. 53.
Jelen vannak:

Dr. Bonyhády Elemér
Kovácsné Hidasnémeti Enikő
Kurucz Attiláné
Viszus István
Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó
Balázsné Szilvási Zsuzsanna
Gergely László
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Dr. Bonyhády Elemér elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Bizottság 4 tagja az ülésen jelen van. Ismerteti a meghívó szerint tervezett
napirendi pontot.
Ezt követően a Bizottság a napirendi pontot 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jóváhagyott napirendi pont:
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi értékesítése
1. Az Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsi értékesítése
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester tájékoztatja a Bizottságot, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő Renault személygépkocsira 950.000,-Ft-ért van vevő. Az autó eladása rendkívül
sürgős lenne, mert a bevétel be van tervezve az Önkormányzat költségvetésébe, és rendkívül
szorult helyzetben van jelenleg az önkormányzat, e nélkül a bevétel nélkül nem tudják kifizetni a
júliusi munkabéreket és segélyeket. Az autó műszaki vizsgája is lejárt, a vizsgáztatás is újabb
költséget jelentene, ha nem adnák el. Kéri a Bizottság tagjait, hogy javasolják a testületnek az autó
eladását.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag jelzi, hogy ő nem támogatja a korábban
meghatározott 1 millió forint alatti áron az autó eladását.
A jelenlévőknek további észrevétele és hozzászólása nem lévén Dr. Bonyhády Elemér elnök
kéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak a polgármester asszony által előterjesztett javaslatról.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3igen, 1 nem
25/2013.(VII.30.) PTK bizottsági határozat
Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
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Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Renault Scenic 1.5
típusú LXX-010 forgalmi rendszámú személygépkocsit 950.000,- Ft áron értékesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Dr. Bonyhády Elemér elnök megköszöni a részvételt és 12 óra 20 perckor a Bizottság ülését
bezárja.
Kmft.
Dr. Bonyhády Elemér
elnök

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző
Lintner Éva
jegyzőkönyvvezető
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