Jegyzókönr'Y
Késziilt: Szigetbecse Község Önkormányzat Képviselő-teslület Pénzügyi'- Műszaki-

és Fejlcsztési

Bizottságának 20l2' május 23-án tartott kibóvíten üIéséÍől'

Jelen vannak: Takács András Bizottság elnöke
Fejesné Schwarcz Erzsébet Pénzügyi bizottsági tag
Magasitz Lajos polgármestcr
Bogdán József képviseló{estüIcti tag
Katona József képvisclő{estülcti tag
Dr. Csemyi Zsuzsanna kép\'iselő-testületi 1a8
Katona Evajegyzó
|gazo|tan távol: Riedl Béla Pénzügyi bizottsági tag

Jegyzőkönrryezctő:

Szabó Anikó ig' főelóadó

Takács Andnis elnök köszönti az ülés résávevőit. az ülést megnyilja. Megállapítja' hogy a 3 fős
bizotlságból jelen van 2 fő' így az határozatképes.
A jegyzőkö yv hitclesítői:
- Takács András
- Fejesné Schwarcz Drzsébet

Takács András: Üdvözlönr

az ülésen nregieleltckct és javaslatot tcszek a napirendi pon1ra:

l.) Az

öÍ (ormányzat vagyonáról és a vagyonnal
önkormányzati ÍcndeIet véleményezésc.

való gazdálkodás szabályairól

szóló

A javasolt napirendi pontot a bizoÍÍság egyhangúlag elfogadta. további javaslat napirendre nem
érkezctt.

1.

napircnd:

önkormánYzat Yagr'onáról és a vae'r'onnal Yaló gazdálkodás szabályairól szóló
önkormánrzáli lcndelct vélCménvezósc.
Takács András: Mcgkércm Katona Eva iegyző asszonyt' hogy ismcrtesse a napirendi poDtot.

Áz

Katona Él'a:Az írásos előtefjcsáést minden bizottsági és képviselö{estületi tag megkapta.
Kérenl. hogy nézzük át közösen az önkormányzat vagyonálól ós a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló önkoÍlnányzati lendc](.t teNezctet' Amcnnyiben aZ anyag ismeltetésc közben a
kép\'iselő{cstületben kérdésmerül f'cl. kérem jclczzék.

A reldelct_tervezct

és mellékleteiüek részletes isnrertetése.

Takács András: Köszönöm Jcgyző Asszon)1rak a beszánroló(.
Kérem a Bizottság és a Képviselő{esliilet tagiait. hogy a kö\'etkező tcstületi iilésig ismerkcdjenek
tovább a rendelet tervezettcl.

2

A

bizottság a napirendi pontot megismerte, megtárgyalta és 2 igeÍ szavazattal egyhangúlag hoáa
meg a következő határozatát:
2/2012. (V. 23.) számú PénzüeYi-. Műszaki- és Feilesztési Bizottsáe határozata:
A Bizottság az önkormiínyzat vagyonáról és a vagyonnal való gazd,ílkodás
szabályairól szóló önkormrínyzati lendelet tervezetet a képviseló-testiilet
részéreelőterjesáésre alkalmasnak találja'
A bizottság felkéri az elnököt, hogy a további szÍikséges intézkedéseket
tegye meg.
Ielelős: Takács András elnök
Határidő: 2012. május 29.

Több napirend nem lévénTakács András Pénzügyi Bizottság elnöke az ülést b€zfuta.
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Bizottság tagja

