
JEGYZŐKÖNYV

Készült: A Pénzügyi Bizottság 2013.09.25.-i üléséről.

Helye: Községháza

Jelen vannak: Papp Róbert Tamás, Burján Attila János, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László
polgármester, Buzás Istvánné dr. jegyző, Ficsor Dénes alpolgármester, Temesváriné
Bozsó Ágnes intézményvezető, Gácsi Zoltánné gazdaságvezető, Patakiné Holló Irén
jegyzőkönyvvezető

Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének távolléte miatt Papp Róbert Tamás köszönti a
megjelenteket és az ülést megnyitja.

Jegyzőkönyv hitelesítésre Burján Attila Jánost jelöli ki.

Papp Róbert Tamás 4 napirendi pontot javasol fölvenni az előterjesztések közé:

1.) Fegyvernek Város Önkormányzatának folyószámla és munkabérhitel
szerződésének módosításáról

2.) Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről szóló 104/2013.
(VIII.29) sz. önkormányzati határozat módosításáról

3.) Önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
2013. évi igényléséről

4.) Fegyvernek- Kavicsos Szociális Szövetkezet alapításkori részjegy - tőkéjének
Önkormányzati hányadáról

A bizottság 3-3 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.

Papp Róbert Tamás javasolja, hogy az utcanevek módosításáról szóló előterjesztést utolsó
napirendként tárgyalja a bizottság.
A bizottság egyetért.

1.) Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert.: Kifogásolom, hogy az előterjesztést későn kaptuk meg. Minimum egy nappal ki kellett
volna küldeni.

Temesváriné Bozsó Ágnes: A módosító tételek nagy részét a Start munkaprogramhoz kapcsolódó,
valamint a szennyvízprojekthez tartozó és a testület által vállalt kötelezettségek tételei adják.

Buzás Istvánné dr.: Részleteznéd a szennyvízhez kapcsolódó tételeket?

Temesváriné Bozsó Ágnes: Beemeltük az állami támogatás és önerő összegét. Saját önerő nincs, BM
önerőből és pályázati pénzből áll.

Tatár László polgármester: Folyik a Víziközmű vagyonértékelése. Kiemelt beruházásról van szó, ezért
reméljük a állami megszorítások ezt nem fogják érinteni..

Gácsi Jánosné:Akkor tulajdonképpen a módosítás a menet közbeni változásokat takarja.
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A bizottság a Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról készült
előterjesztést 3 igenszavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

83/2013.(IX.25.)Pü.biz. határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosításáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

2.) Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetést megalapozó rendeletek
felülvizsgálatáról
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert.:4%- al csökken az iparűzési adó, ez támogatandó. Ismerve a költségvetést, honnan
pótoljuk az ebből kieső bevételt? A mezőőri járulék lehetne terület alapon.

Buzás Istvánné dr.: Megkülönböztetés lenne, az lehetséges, hogy bizonyos hektár fölött
kedvezményben részesülhessenek.

Tatár László polgármester: Többször ért kritika bennünket, hogy nincs szolgáltatás a mezőőri járulék
mögött. A befolyt összeg 4-5 ember bérét fedezi.

Ficsor Dénes: Évekkel ezelőtt is nagy vitát váltott ki a mezőőri szolgálat.

Papp Róbert: Miért van 50% kedvezmény a kommunális adóra a lakatlan ingatlanok esetében? Én ezt
nem fogadom el. Indítványozom a kedvezmény törlését. A lakatlan ingatlanok sok problémát
jelentenek, gazosak. Nekünk kell rendet rakni.

Tatár László polgármester: Ami lakatlan, be sem hajtható.

Papp Róbert: Vannak akik tisztességesen befizetnek mindent és vannak, akik semmit sem.

Ficsor Dénes: Akkor is nekünk kell rendben tartani.

Papp Róbert: Semmilyen szankció nincsen? 1,7 millió forintról van szó.

Tatár László polgármester: A lakosság a tűrőképessége határán van.

Papp Róbert: Ragaszkodom az 50% eltörléséhez!

Gácsi Jánosné: Nem üzleti érdekek vannak e mögött. Nekem is van lakatlan ingatlanom,
megörököltem és kényszerhelyzetben vagyok. Sokan vannak ezzel így Fegyverneken.

Papp Róbert: Ez diszkriminálás a fizetőkkel szemben.

Tatár László polgármester: Ha plusz bevételt keresünk, akkor nem itt kell keresni. Ez nem az a réteg
aki tömött pénztárcával rendelkezik.
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Burján Attila: 250 ilyen lakatlan ingatlan van. Legyen nyilvántartás róla hogy az önkormányzat
hányszor milyen munkákat végzet ezeknél az ingatlanoknál.

A bizottság minden rendeletről egyenként szavaz.

A bizottság a helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet módosításáról készült
előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

84/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat

Helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság Helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet
módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

A bizottság a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. IX.4.) rendelet módosításáról
készült előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja

85/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat

A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. IX.4.) rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998.
IX.4.) rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

A bizottság a közterület használatáról szóló 26/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról készült előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja

86/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat

A közterület használatáról szóló 26/1995. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a közterület használatáról szóló 26/1995. (VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

A bizottság a közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról készült
előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja
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87/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat

A közterület és külterületi földrészletek, külterületi utak elnevezéséről, valamint a
házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a közterület és külterületi földrészletek, külterületi
utak elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992. (VIII.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

A bizottság az önkormányzati jelképekről szóló 8/21993. (IV.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról készült előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja

88/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat

Az önkormányzati jelképekről szóló 8/21993. (IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati jelképekről szóló 8/21993.
(IV.02.) önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

A bizottság a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) rendelet módosításáról készült
előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja

89/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat

A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.) rendelet módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.)
rendelet módosításáról készült előterjesztést a képviselőtestületnek
elfogadásra javasolja

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület tagjai
2.) Pénzügyi Bizottság

3.) Előterjesztés Fegyverneki Város Önkormányzat intézményeinek alapító okirat
módosításáról

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istvánné dr.: rövid magyarázat az előterjesztéshez.

A bizottság Fegyverneki Város Önkormányzat intézményeinek alapító okirat módosításáról
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készült előterjesztést 3-3-3-3-3-3- igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

90/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.)Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

91/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.

Erről értesül:
1.)Képviselő-testület
2.)Pénzügyi Bizottság

92/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási
Intézmény Alapító Okiratának módosításáról készült előterjesztést a
képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.)Képviselő-testület
2.)Pénzügyi Bizottság

93/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról

A Pénzügyi Bizottság az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról
készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

94/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
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A Pénzügyi Bizottság a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.)Pénzügyi Bizottság

95/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni
javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

Papp Róbert kéri, hogy az Önkormányzati intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról szóló előterjesztést vegyék le a napirendi pontok közül, mivel idő hiány miatt nem
készültek el.
A bizottság 3 igen szavazattal az előterjesztést leveszi a napirendi pontok közül.

4.)Előterjesztés Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési tervének
elfogadásáról
Előadó: Tatár László polgármester

Gácsi Jánosné: Miért utólag kérünk ajánlatot?

Buzás Istvánné dr.: 2013-ban is pályáztattuk. Az ő ajánlatuk volt a legjobb, ezért ők végezték. Nagyon
elégedettek vagyunk a munkájukkal, ezért ha vállalják jövőre is csinálhatják. Amint az ellenőrzési
tervben benne van a Vízmű teljes átvilágítását kértük, mivel ő végzi a legnagyobb
vagyongazdálkodást.

A bizottság a Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési tervének elfogadásáról
készült előterjesztést a módosítással 3-igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

96/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési tervének elfogadásáról

Pénzügyi Bizottság Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. éves
ellenőrzési tervének elfogadásáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.)Képviselő-testület
2.)Pénzügyi Bizottság

Buzás Istvánné dr. javasolja, hogy a logika sorrend miatt a következő napirend a Fegyvernek Város
Önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 6/2006. (II.01.)
rendeletének módosításáról készült előterjesztés legyen.
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Bizottság egyetért.

5.)Előterjesztés Fegyverneki Autójavító Kft területvásárlási igényéről az 1539/36
hrsz-ú területből

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Iparterületről van szó, közművek nélkül. Szükségük van a területre a
nagyobb helyigényük miatt. Az ár jó.

Gácsi Jánosné: Örülök neki, hogy van Fegyverneken olyan vállalkozás, ami terjeszkedni tud.

A bizottság a Fegyverneki Autójavító Kft területvásárlási igényéről az 1539/36 hrsz-ú területből
készült előterjesztés „A” alternatíváját 3- igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

97/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

Fegyverneki Autójavító Kft területvásárlási igényéről az 1539/36 hrsz-ú területből

A Pénzügyi Bizottság Fegyverneki Autójavító Kft területvásárlási igényéről
az 1539/36 hrsz-ú területből készült előterjesztés „A” alternatíváját a
képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

6.) Előterjesztés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak
megvalósításáról és támogatásáról

Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert: Indítványozom, hogy támogassuk 10.000. ft-al a mozgalmat.
A bizottság 3-igen szavazattal elfogadja az indítványt.

A bizottság a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításáról és támogatásáról
készült előterjesztést 3 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

98/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak megvalósításáról és támogatásáról

A Pénzügyi Bizottság a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak
megvalósításáról és támogatásáról készült előterjesztést a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja

Erről értesül
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

7.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Tatár László polgármester
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A bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához való csatlakozásról készült előterjesztést 3- igen szavazattal a képviselő-testületnek
elfogadni javasolja.

99/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való
csatlakozásról

A Pénzügyi Bizottság a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való csatlakozásról készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

8.) Előterjesztés folyószámla és munkabérhitel szerződések módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istváné dr.: Határidő módosulás miatt van rá szükség.

A bizottság a folyószámla és munkabérhitel szerződések módosításáról készült előterjesztést 3-
igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

100/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

Folyószámla és munkabérhitel szerződések módosításáról

A Pénzügyi Bizottság a Folyószámla és munkabérhitel szerződések
módosításáról készült előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadni javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselő-testület
2.) Pénzügyi Bizottság

9.) Előterjesztés adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről
szóló 104/2013. (VIII.29.) sz. önkormányzati módosításról

Előadó: Tatár László polgármester

Buzás Istváné dr.: Előterjesztés rövid magyarázata.

A bizottság az adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről szóló 104/2013.
(VIII.29.) sz. önkormányzati módosításról készült előterjesztést 3- igen szavazattal a képviselő-
testületnek elfogadni javasolja.

101/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat

Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel igénybevételéről szóló 104/2013. (VIII.29.) sz.
önkormányzati módosításról

A Pénzügyi bizottság Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel
igénybevételéről szóló 104/2013. (VIII.29.) sz. önkormányzati módosításról
készült előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
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Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Pénzügyi Bizottság

10.) Előterjesztés önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséről
Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Az előterjesztés rövid magyarázata.

A bizottság az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
2013. évi igényléséről készült előterjesztést a képviselő-testületnek 3- igen szavazattal elfogadásra
javasolja.

102/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

Önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi
igényléséről

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséről készült
előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Pénzügyi Bizottság

11.) Előterjesztés Fegyvernek - Kavicsos Szociális Szövetkezetben történő részjegy-
tőke jegyzéséről

Előadó: Tatár László polgármester

Tatár László polgármester: Örömmel tudatom, hogy tegnap bejegyezték a szövetkezetet.

Buzás Istvánné dr.:Az alapszabálynak megfelelően 50.000. ft értékű az önkormányzati részjegy és
6*1.000. ft a hat tagé.

Ficsor Dénes: Ezt az alapszabály engedi?

Buzás Istvánné dr: Igen.

Gácsi Jánosné: Ki ez a hat ember?

Tatár László polgármester:A célzott réteg: kisebbség, rokkantak, 50 év felettiek, kismamák, 20 év
alatti pályakezdők. A hat tag: Budai Tiborné, Lukács Károly, Burai Zoltán, Ollé Roland, Engler
Márton, Dikácz Mihály. A közfoglalkoztatás el fog tolódni a szövetkezetek irányába. Januárban derül
ki nyertünk-e a pályázatunkkal. Minden tevékenységet végezhet, akár munkaerő kölcsönzést is. Jó
lenne saját magunknak előállítani mindent, ami a konyhára kell. Évi 10 millió forintot költünk
nyersanyagra.
Ez a pénz itt maradna és több embernek munkahely lehetőséget adna. Gondolkodunk
tésztakészítésben. Van a piacon faházunk ott lehetne árulni, konyhának értékesíteni. A pénz itt van, ne
adjuk oda másnak.

A bizottság Fegyvernek - Kavicsos Szociális Szövetkezetben történő részjegy-tőke jegyzéséről
készült előterjesztés képviselő-testületnek 3- igen szavazattal elfogadásra javasolja.

103/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:
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Fegyvernek - Kavicsos Szociális Szövetkezetben történő részjegy-tőke jegyzéséről

A Pénzügyi Bizottság Fegyvernek - Kavicsos Szociális Szövetkezetben
történő részjegy-tőke jegyzéséről készült előterjesztés a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Pénzügyi Bizottság

12.) Előterjesztés utcanevek módosításáról
Előadó: Tatár László polgármester

Papp Róbert: Kérem a bizottságot ezt az előterjesztést vegye le a napirendi pontok közül.
Tudtommal a kulturális bizottság nem csinált semmit. Nem hívtunk meg civilszervezeteket,
utcabizalmikat, hogy megvitassák az ügyet. Előkészítetlen az anyag.

Buzás Istvánné dr : Az oktatási bizottság elnöke és én készítettem elő az anyagot. Az oktatási
bizottság tárgyalta. Hírmondóban megjelent, 1 érdeklődő, javaslattevő volt. Figyelembe
vettük az ország nagyjait és Fegyvernek szülötteit. Szeptember 30-ig kell dönteni, mert
amennyiben a testület nem dönt, bírósághoz fog kerülni az ügy és végül a Kormány Hivatal
hatáskörébe utalják a döntést. Veszélyeztetheti a választásokat is. kell Határozati javaslat az
adósságmegújító éven túli célhitel igénybevételéről:

Papp Róbert: Volt egy évünk, mindenki ült rajta.

Tatár László polgármester: Te, mint képviselő sem tettél semmit. Nem kezdeményeztél.

Papp Róbert: Vegyük le! Az eljárással van gondom. Indítványozom vegyük le a napirendi pontok
közül. Szavazzunk!

A bizottság 1-igen, 2-nem szavazattal nem támogatja Papp Róbert indítványát.

Gácsi Jánosné: Szerintem teljesen jó az oktatási bizottság által javított anyag. Az embereket legfőképp
az érdekli minél kevesebb időbe és pénzbe kerüljön a változás miatti ügyintézés.

Burján Attila: Az utcának kell, hogy jó legyen.

A bizottság utcanevek módosításáról készült, az oktatási bizottság által javított előterjesztést a
képviselő-testületnek 2- igen, 1-nem szavazattal elfogadásra javasolja.

104/2013.(IX.25.) Pü.biz. határozat:

Utcanevek módosításáról

A Pénzügyi Bizottság az utcanevek módosításáról készült, az oktatási
bizottság által javított előterjesztést a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.

Erről értesül:
1.) Képviselőtestület
2.) Pénzügyi Bizottság



11

A bizottság elnöke megköszöni a megjelenést és az ülést 1600 –kor bezárja.

kmf.

Dr. Bognár Zoltán Burján Attila
bizottsági elnök bizottság tagja
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TÁRGYMUTATÓ

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságának

2013. 09.25-i ülése
Jegyzőkönyvéhez

83/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosításáról

84/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Helyi iparűzési adóról szóló 21/1998. (X.2.) rendelet
módosításáról

85/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 17/1998. (IX.4.)
rendelet módosításáról

86/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz .határozat: A közterület használatáról szóló 26/1995. (VIII.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

87/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A közterület és külterületi földrészletek,külterületi utak
elnevezéséről, valamint a házszámozásról szóló 25/1992.
(VIII.27.) rendelet módosításáról

88/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Önkormányzati jelképekről szóló 8/1993. (IV.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról

89/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A lakáscélú támogatásokról szóló 10/2001.(III.30.)
rendelet módosításáról

90/2013. (IX.25..) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyverneki polgármesteri Hivatal Alapító okiratának
módosításáról

91/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának
módosításáról

92/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény
Alapító okiratának módosításáról

93/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Az Orvosi Rendelő Alapító Okiratának módosításáról

94/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának Módosításáról

95/2013 (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról

96/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi éves
ellenőrzési tervének elfogadásáról

97/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Fegyverneki Autójavító Kft területvásárlási igényéről

98/2013. (IX.25..) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak
megvalósításáról és támogatásáról
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99/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való
csatlakozásról

100/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Folyószámla és munkabérhitel szerződések módosításáról

101/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Adósságmegújító éven túli lejáratú célhitel
igénybevételéről szóló 104/2013. (VIII.29.) sz.
önkormányzati határozat módosításáról

102/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Önkormányzatok működőképességének megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatás 2013. évi igényléséről

103/2013 (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Fegyvernek – Kavicsos Szövetkezet alapításkori részjegy-
tőkéjének önkormányzati hányadáról

104/2013. (IX.25.) sz. Pénzügyi Biz. határozat: Utcanevek módosításáról


