Veresegyház Város
Önkormányzata
JEGYZŐKÖNYV
P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés
2014. június 23.

Készült:
Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2014.06.23-án 07:30 órakor
kezdődő Pénzügyi Bizottsági ülésén.
Jelen vannak:
Pénzügyi Bizottsági tagok: Nagy István - elnök, Szénás Zsoltné, Dr. Mádi Csaba, Varga Imréné,
Harcos György
A hivatal részéről: Pásztor Béla – polgármester, Garai Tamás – jegyző, Jáger Ágnes – pénzügyi
osztályvezető, Brummel Nikoletta – jegyzőkönyv-vezető
Nagy István szeretettel köszönti a bizottság tagjait, a megjelenteket, az ülést megnyitja.
Megállapítja, hogy a Pénzügyi bizottság 5 fővel határozatképes. Egy napirendi pontot javasol,
továbbá plusz egy napirendi pontot javasol. A napirend elfogadására kéri a bizottsági tagokat.
A bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet.
Napirend
Tárgy:

Előadó:

1.) 600 MFt likvid hitel jelzálog biztosítéka

Nagy István
elnök

2.) Egyebek

Nagy István
elnök

1.) A napirendi pont tárgya: 600 MFt likvid hitel jelzálog biztosítéka
A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. A bankváltás sikerességéhez fedezetre
van szükség.
Pásztor Béla: A bank vállalja a hitelt fedezet biztosítás érdekében. Az ingatlan a visszasajtoló
kút felé található Csomád irányában.
Nagy István: Szavazásra kéri a bizottság tagjait.
A bizottság 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előterjesztést és meghozta az alábbi
határozatot:
78/2014.(VI.23.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozat
Veresegyház Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága 600 MFt likvid hitel jelzálog biztosítéka
című előterjesztést elfogadta és javasolja a
képviselő testületnek elfogadásra.
Határidő: 2014.06.23.
Felelős: Nagy István elnök
2.) Egyebek: A köztisztviselők, valamint az önkormányzati fenntartásban lévő technikai
dolgozók béremelése

A napirendi pont előadója: Nagy István elnök
Nagy István: Ismerteti a szóbeli előterjesztést. Várhatóan mikor történik a béremelés?
Pásztor Béla: Meg kell hozzá teremteni a bevételt, időpontot szeretne mondani, amikorra
várható az emelés. A mostani hét folyamán nem, de várhatóan a jövő hét folyamán lehet
meghatározni a forrását. Az első félévi bevételek jól alakulnak. Az információk birtokában
július 10-ig illetve előbb fogja tárgyalni a testület és a bizottság. Nem béremelésről van szó,
hanem egyéb pénzbeli juttatásról. A juttatás rendszeres lesz, visszamenőleg, ez a hozzájárulás az év végéig tart.
Nagy István: Megköszöni a tájékoztatást.
Több hozzászólás nem lévén köszöni a részvételt, az ülést 07:57-kor bezárta.
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