Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 13-i ülésén 32/2017. (II. 13.) számon
a következő határozatot hozta:
PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
32/2017. (II. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta A Suzuki SX4 típusú személygépkocsi
vételére és a Suzuki Ignis típusú személygépkocsi tulajdonrészének eladására tett
javaslatot és az alábbiak szerint határoz:
1.

Pásztó Városi Önkormányzat megvásárolja a Suzuki SX4 típusú, KKG-019
forgalmi rendszámú személygépkocsit. A személygépkocsi értékbecslés alapján
megállapított forgalmi értéke 960.000,- Ft, melyet vételárként elfogad. Ebből az
önkormányzatot a 2013. január 1-jei lakossági nyilvántartás szerint, 284 616,- Ft azaz
kettőszáz-nyolcvannégyezer-hatszáztizenhat forint illetné meg. Az 1. számú
táblázatban bemutatott költségek levonása után az önkormányzatot 219 868,- Ft azaz
kettőszáz-tizenkilencezer-nyolcszázhatvannyolc forint illeti meg. Így a gépjármű
megvétele 588 056,- Ft vételárrészek kifizetésével történhet meg, az 1. számú
melléklet szerinti bontásban, az ott meghatározott résztulajdonosok felé, az adás-vételi
szerződés megkötését követő 15 munkanapon belül.

2.

Héhalom Község Önkormányzata (vagy a héhalmi orvosi ügyelethez tartozó
önkormányzatok) részére értékesíti a Suzuki Ignis típusú, KKG-080 forgalmi
rendszámú személygépkocsiban fennálló tulajdonrészét. A személygépkocsi
értékbecslés alapján megállapított forgalmi értéke 610 000 Ft, melyet vételárként
elfogad. Ebből az önkormányzatot a 2013. január 1-i lakossági nyilvántartás szerint,
180 850 Ft, azaz egyszáz-nyolcvanezer-nyolcszázötven forint illetné meg. Az
értékbecslés költségének levonása után az önkormányzatot 171 956,- Ft, azaz egyszázhetvenegyezer-kilencszázötvenhat forint értékű tulajdonrész illeti meg a 2. számú
melléklet szerint.

3. A Suzuki Ignis típusú, KKG-080 forgalmi rendszámú személygépkocsi
tulajdonrészének értékesítéséből származó 171 956,- Ft vételárrész az önkormányzat
alábbi számlaszámára utalandó, az adás-vételi szerződés megkötését követő 15
munkanapon belül.
Neve:
OTP Bank NYRT Pásztó
Számlaszám: 11741024-15450827
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban jelzett
járművásárláshoz kapcsolódó adás-vételi szerződés elkészíttetésére, aláírására és az
ehhez kapcsolódó feladatok ellátására.

-

2-

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban jelzett jármű
értékesítéshez kapcsolódó adás-vételi szerződés aláírására és az ehhez kapcsolódó
feladatok ellátására.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pontban jelzett
járművekhez kapcsolódó adás-vételi szerződések 25 települési önkormányzattal
történő aláíratására és az ehhez kapcsolódó feladatok ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Pásztó, 2017. február 14.
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polgármester
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